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1 

onde?  
 

Fábrica da Baleia de Porto Pim 

Sala dos Óleos I Exposição Temporária 

+ info 
 



 

2 

para quem?  
 

Crianças dos 6 aos 10 anos 
Excecionalmente a festa poderá ser dirigida a outras idades 

+ info 
 
2.1. Máximo de 20 Crianças  
 
2.2. Obrigatório a presença  
de 1 adulto responsável pelo 
grupo  (> 10 crianças 2 adultos) 

 

 



 

3 

O que inclui? 
 

Disponibilização do Espaço 

 

Oficina de Ciência Ciência em Festa I 30 minutos 

Animação Opção A – Balões I Opção B  - Pinturas Faciais I 1h 

+ info 
 
3.1. O espaço é o espaço 
mencionado no ponto 1 
 
3.2. 1 ou 2 comunicador de 
ciência para a realização da 
oficina  
 
3.3. 1 animador para a 
realização da animação 
 
3.4. A limpeza do espaço é da 
responsabilidade do OMA 

  
 
 



 

4 

Dias e Horários 

 
Sábados e Domingos   

15h30 às 18h00 
(sujeito a marcação e disponibilidade do espaço) 

 

+ info 
 
4.1. O horário de entrada e 
saída deve ser respeitado  
 
4.2. O grupo deverá 
funcionar como tal: entrada 
em conjunto e saída em 
conjunto 
 
4.3. A oficina de ciência é 
realizada às 16h e a 
animação entre as 17h-18h 



 

5 

Preparação 
 

Às 10h00 do próprio dia* 
 

O OMA não disponibiliza serviço catering (lanche/ bolo/ descartáveis, 

toalhas, copos, etc…) nem música. Todos estes itens, caso desejável, 

são da responsabilidade do adulto responsável pelo aniversariante. 

Avisar no ato da marcação, caso desejem servir o lanche sentado e 

não-volante. São sempre disponibilizadas mesas . 

 

 Caso queira serviço de Catering, o OMA poderá 

  disponibilizar alguns contactos, mas 

   com orçamento à parte.  

  *Pode acertar-se outro horário. 

   

 

 

+ info 
 
5.1. A preparação da mesa do 
lanche/ bolo é feita pelo 
responsável do aniversariante 
 
5.2. O Oma não tem 
microondas nem frigorífico 
 
5.3. O não cumprimento das 
normas estabelecidas poderão 
originar a suspensão da festa 
de aniversário 
 



 

6 

Qual o preço? 
 

70 Euros1 I Sócios 10% de desconto 2 

 
Este serviço integra-se no Plano Anual de Atividades do OMA - 

Centro de Ciência e funciona de forma integrada apenas com o 

estipulado neste documento. Para outras opções contactar 

geral@oma.pt 

+ info 
 
6.1. E-mail: 
carladamaso@oma.pt 
Reservas com 15 dias de 
antecedência 
(preferencialmente) 
  
6.2. Informações  
2ª a 6ª Feira I 9h00 - 17h30 
Tel: 292 292 140 
 
6.3. A confirmação da reserva 
implica o pagamento 
antecipado de 50% do preço 

 
 
 
 
  

1) iva incluído à taxa em vigor 

2) só aplicável para os sócios com o pagamento das quotas em dia  

 



apoios 

www.oma.pt  
http//:oma.centrosciencia.azores.gov.pt 


