


Edifício Nau | Ilha Mágica

Inclui sala 2h30 Idades Duração

Nº 
max 
de
Pax

Preço
C/ IVA

Frozen
A Elsa e a Ana fazem danças com coreografias ao som das 
principais músicas do filme Frozen. Pinturas faciais e

Frozen
A Elsa e a Ana fazem danças com coreografias ao som das 
principais músicas do filme Frozen. Pinturas faciais e 
modelagem de balões complementam a festa e no final as
crianças serão surpreendidas quando a neve aparecer. A
Mascote do Olaf também marcará a sua presença (30 min).
Pode acrescentar um insuflável  por + 90€ 3 aos 10

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 290€

Jogos Tradicionais
Uma festa cheia de jogos: corrida de sacos, jogo de andas, 
lançamento de precisão, jogo das latas, salto de corda em 
grupo, jogo da colher entre outros. As brincadeiras do seu 
tempo, que no fundo nunca saíram de moda

6 aos 12

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 260€

Havaianas
A festa começa com a colocação de colares e pulseiras para
a dança havaiana hula hula e continua com diversas 
coreografias, seguindo-se o jogo do limbo e outros jogos 
tradicionais acompanhados de música. Acrescente um 
insuflável tropical por +110€ 6 aos 10 

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 280€

Piscina de Bolas c/ Escorrega
A piscina de bolas fará a delicia dos mais pequenos mas, 
ainda assim, haverá tempo para pinturas faciais e 
modelagem de balões.

2 aos 6

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 300€

Patrulha Pata + Insuflável Pequeno
A festa conta com pinturas faciais, modelagem de balões e 
um teatro de fantoches com o tema da fantástica série 
Patrulha Pata. Haverá ainda um insuflável pequeno e no final 
serão surpreendidos pela mascote (Chase , Marshal ou 
Skye).

3 aos 7

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 340€

Insuflável Grande com Animação
Um insuflavél com escorrega completa a oferta de 
modelagem de balões e pinturas facias. Difícil será tirá-los de 
lá! Possibilidade de fazer um upgrade para Insuflável 
temático (+20€)

3 aos 10

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 300€
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Inclui sala 2h30 Idades Duração

Nº 
max 
de
Pax

Preço
C/ IVA

Lady Bug
A festa tem uma animadora caracterizada de Lady Bug e 
muitas pinturas faciais das máscaras da Lady Bug e do Cat
Noir, para todas as raparigas e rapazes. Inclui Pinhata Lady
Bug.

5 aos 8

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 280€

PJ Masks
A festa tem dois animadores que realizam pinturas faciais, 
modelagem de balões e a surpresa vai ser quando a mascote 
original do Catboy aparecer.

3 aos 6

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 290€

Unicórnio
Uma Festa cheia de cor que vai contar com a presença da 
mascote do Unicórnio para o grande momento de cantar os 
parabéns . Inclui ainda 2 animadoras caracterizadas de 
unicórnio, pinturas faciais e modelagem de balões

3 aos 10

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 290€

Panda
A mascote Panda estará presente no momento de cantar os 
parabéns e para tirar muitas fotografias para mais tarde 
recordar. Inclui  ainda danças coreografadas ao som das 
músicas do Panda, pinturas faciais e modelagem de balões. 

2 aos 5

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 280€

Tartarugas Ninja
Uma festa onde cada criança constrói a máscara da sua 
tartaruga preferida para personalizar um balão. A mascote 
da Tartaruga Ninja aparece quando chegar o momento de 
cantar os Parabéns. Inclui Pinturas faciais e modelagem de 
balões. 3 aos 8 

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 290€

Festa Pokémon 
Duas equipas irão caçar os “Pokémon” escondidos na sala. 
Cada “Pokémon” terá sua cor e pontuação. Ganha o jogo 
quem fizer mais pontos. Inclui ainda pinturas faciais e 
modelagem de balões.  3 aos 8 

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 290€

Festa Baby Shark + Insuflável Peixinho
Uma música que fica na cabeça será o mote desta festa que 
inclui um insuflável, modelagem de balões e a Mascote do 
Tubarão no momento de cantar os parabéns

2 aos 6 

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 340€

Festa Princesa + Insuflável Princesa
Bem vindo ao mundo encantado das Princesas. As 
monitoras caracterizadas de Princesas recebem no seu 
palácio, um insuflável temático, os seus convidados. Inclui 
pinturas faciais e balões rosa e brancos espalhados pelo 
chão 3 aos 10

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 350€

Festa LOL
As tuas bonecas favoritas ganham vida. As Monitoras 
caracterizadas de Queen Bee e conta ainda com a presença 
da mascote Diva no momento de cantar os Parabéns. Inclui 
pinturas faciais e modelagem de balões. Por mais 110€ faça 
as delicias dos mais novos com um insuflável de banner
temático da LOL 3 aos 8

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 290€
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Inclui sala 2h30 Idades Duração

Nº 
max 
de
Pax

Preço
C/ IVA

Mickey e Minnie
A mascote (do Mickey ou da Minnie) está presente no 
momento de cantar os parabéns para que lhe tirem muitas 
fotografias para mais tarde recordar. As monitoras 
caracterizadas  a rigor, realizam pinturas faciais e 
modelagem de balões. 2 aos 7

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 280€

Super Heróis + Insuflável Homem Aranha
Dois animadores caracterizados de super heróis (herói e 
heroína) realizam pinturas faciais  e modelagem de balões . 
No insuflável as crianças atingem novos voos. 3 aos 10

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 350€

Masha e o Urso
A festa começa com pinturas faciais e modelagem de balões. 
A mascote Urso entra na festa na hora de cantar os 
Parabéns para dar muitos abraços e pousar para as 
fotografias. Monitora caracterizada de Masha

3 aos 6

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 290€

Shimmer & Shine
A shimmer & Shine vão animar e espalhar magia na festa 
com pinturas faciais modelagem de balões e construção de 
braceletes. Quando chegar o momento de cantar os 
Parabéns será concedido o desejo de aparecer a mascote 
Shimmer 3 aos 6

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 320€

Animação  Para grupos pequenos -até 10 crianças
Um animador(a) caracterizado faz modelagem de balões e 
pinturas faciais.
Upgrade para Pack com 2 animadores: + 50€ 3 aos 13

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 10pax 190€

Ciência Divertida 

Promovem a aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos científicos e ambientais de forma divertida e informal. 
Nas Festas da Ciência Divertida não é possível adicionar “Pequenos Extras” 

Parque Jurássico
O Super Cientista e o seu assistente naufragaram numa ilha 
(supostamente) deserta, onde encontraram várias pegadas 
gigantes. Dinossauros?!? O Super Cientista explica várias 
curiosidades sobre paleontologia para afinal descobrir que 
estavam num cenário do Parque Jurássico 5 aos 9

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 285€

Gincana da Ciência 
Uma divertida gincana científica composta por uma série de 
provas a realizar por equipas, com o apoio dos cientistas. 
Existirão vários desafios e sempre que os superarem será 
entregue uma pista para a prova final. As equipas juntam-se 
para realizarem a experiência final. 7 aos 11

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 285€

Viagem ao Espaço
O Super Astronauta e o seu assistente proporcionam às 
crianças uma super viagem ao espaço, mas algo corre mal, 
perdem os poderes da imaginação e encontram-se perdidos 
no espaço. Pedem ajuda ás crianças para voltarem para 
regressarem e descobrem que afinal não vieram sozinhos, 
um alien resolveu fazer-lhes companhia 5 aos 8

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 285€
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Inclui sala 2h30 Idades Duração

Nº 
max 
de
Pax

Preço
C/ IVA

Vamos Salvar a Branca de Neve
O Super Cientista, os Sete Anões e as crianças irão procurar 
a solução para ajudar a Bela Princesa! A Bruxa Má ficará 
desolada mas também para ela o Super Cientista encontrará 
a solução. Oferece-lhe um presente que a deixará feliz e 
muito mais bonita...  

4 aos 6

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 20pax 285€

Aprendiz de Feiticeiro
As crianças farão uma fantástica viagem pelo mundo do 
Harry Potter. Ao longo desta viagem as crianças vão 
descobrir poções, chamas mágicas, pedras mágicas, pós 
misteriosos e descobrir que muitas vezes aquilo que parece 
magia, na verdade, é ciência! 4 aos 6

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 285€

Spa Lab
Uma fantástica descoberta do mundo das essências e 
aromas. As crianças irão aprender como se fazem perfumes, 
fabricam sabonetes e sais de banho, aprendendo ao mesmo 
tempo a importância de manter uma boa higiene pessoal.

4 aos 6

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 20pax 285€

Ciência Divertida Investiga
Aconteceu um crime na Marina do Parque das Nações! O 
responsável por este ato foi muito cuidadoso… Mas talvez 
não o suficiente! Felizmente para os investigadores deixou 
muitos indícios na sala. Será que o grupo vai ser capaz de 
resolver este crime? 9 aos 12

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 285€

Fábrica de Slime
Nesta fábrica vamos fazer slimes super coloridos e 
divertidos. Com diferentes ingredientes vamos produzir 4 
slimes diferentes e decorados com diversos materiais. 
Levam todos para casa. Vai ser fantástico!

7 aos 11

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 300€

Os pormenores que fazem a diferença
Quer fazer a festa do seu filho na Marina, ou na tranquilidade do seu lar, a vasta gama de produtos que colocamos à sua 
disposição são a opção ideal para dar um toque especial à sua festa. 
Venha conhecer os nossos produtos à venda na Marina ou encomende online aquele que é mais a cara do seu filho.

Encomende Online em :www.marinaparquedasnacoes.pt/store

Pinhata de Fitas – 30€
Recheado com um sortido de brindes e doces

Pinhata de 3D – 40€
Recheado com um sortido de brindes e doces

Sacos oferta – 3€/ criança
Agradeça aos seus convidados com uma pequena lembrança
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Nº 
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Vamos Salvar a Branca de Neve
O Super Cientista, os Sete Anões e as crianças irão procurar 
a solução para ajudar a Bela Princesa! A Bruxa Má ficará 
desolada mas também para ela o Super Cientista encontrará 
a solução. Oferece-lhe um presente que a deixará feliz e 
muito mais bonita...  

4 aos 6

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 20pax 285€

Aprendiz de Feiticeiro
As crianças farão uma fantástica viagem pelo mundo do 
Harry Potter. Ao longo desta viagem as crianças vão 
descobrir poções, chamas mágicas, pedras mágicas, pós 
misteriosos e descobrir que muitas vezes aquilo que parece 
magia, na verdade, é ciência! 4 aos 6

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 285€

Spa Lab
Uma fantástica descoberta do mundo das essências e 
aromas. As crianças irão aprender como se fazem perfumes, 
fabricam sabonetes e sais de banho, aprendendo ao mesmo 
tempo a importância de manter uma boa higiene pessoal.

4 aos 6

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 20pax 285€

Ciência Divertida Investiga
Aconteceu um crime na Marina do Parque das Nações! O 
responsável por este ato foi muito cuidadoso… Mas talvez 
não o suficiente! Felizmente para os investigadores deixou 
muitos indícios na sala. Será que o grupo vai ser capaz de 
resolver este crime? 9 aos 12

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 285€

Fábrica de Slime
Nesta fábrica vamos fazer slimes super coloridos e 
divertidos. Com diferentes ingredientes vamos produzir 4 
slimes diferentes e decorados com diversos materiais. 
Levam todos para casa. Vai ser fantástico!

7 aos 11

Atividade 
1h15

Monitores 
2h30 25pax 300€

Edifício Nau | Discoteca

Inclui sala 2h30 Idades Duração

Nº 
max 
de
Pax

Preço
C/ IVA

Festas na  Discoteca 
Uma autêntica discoteca com sistema de som e  luzes, 
danças com coreografias e caracterização com pinturas 
faciais e tatuagens. Uma festa de aniversário divertida, cheia 
de luz, cores e exclusiva para os seus convidados.

8 aos 10 

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 290€
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Inclui sala 2h30 Idades Duração

Nº 
max 
de
Pax

Preço
C/ IVA

Hip Hop Zumba
Uma aula de Hip Hop ou Zumba conduzida por um instrutor 
profissional durante 45 a 60 minutos. A festa continua com a
dinamização de jogos, com músicas/pequeno concurso de 
dança, pinturas faciais e modelagem de balões. 8 aos 12

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 300€

Karaoke + Bolas de Sabão + Disco
Uma festa super divertida onde o aniversariante e os 
convidados podem escolher a música que querem cantar e 
também dançar. A festa termina com uma largada de bolas 
de sabão. 8 aos 12

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30 25pax 320€

Glow Party
Adereços vão complementar as pinturas faciais 
fluorescentes!  Irão ainda preparar bebidas (sem álcool), 
recorrendo a cores, aromas e texturas diferentes. No final o 
aniversariante leva para casa uma T-Shirt autografada e e os 
convidados pulseiras e óculos. 8 as 14

Atividade 
2h30

Monitores 
2h30

25
pax 300€

Centro Náutico Idades Duração

Nº 
max 
de
Pax

Preço
C/ IVA

Atividade de canoagem 
Começa com um briefing onde se ensinam as técnicas de remar e de se 
divertirem em segurança (pedimos que sejam pontuais para assistir ao 
briefing).
Destinado a crianças dos 10 aos 16 anos.  Menores só acompanhados no 
kayak com um adulto que deverá  de igual modo, pagar a atividade. 
Os pais do aniversariante  devem garantir que  todas as crianças se 
encontram aptas para a prática da atividade.

Material necessário para a atividade
Vestuário confortável e desportivo (dispomos de balneários para duches e 
troca de roupa), chapéu, protetor solar e sapatos que se possam molhar. 10 a 16 

anos 2h 30pax 167€

Aluguer de Sala 
Cante os Parabéns ao seu filho no final da atividade +1h 30pax 80€



Personalize a sua Festa

Um Pequeno Extra

Mesa de matraquilhos  – 70€ Trampolim  – 100€
Máquina
de Bolas de Sabão – 40€

* Exceto em  Festas Ciência Divertida e Glow Party

Com escorrega – 100€
3m x2m de escorrega | 3 a 6 anos 

Mesa de Ping Pong – 90€

Pequena – 60€
1.5m x1.5m |2-6 anos

Insuflável Pequeno 65€

Pink - 65€
Insuflável Pequeno 2h30  
2.50X2.65X2.30m | 2-6 anos 

Colorido  - 65€
Insuflável Pequeno 2h30  
2.55X2.50X2.15m | 2- 6 anos 

Castelinho  - 65€
Insuflável Pequeno 2h30  
2.50X2.5X2m |2- 6 anos 

Insuflável Grande 90€

Insuflável Tematico 110€

Insuflável com Banner - 110€

Escorrega - 90€
Insuflável Grande 2h30  
3.60 x 3.9 x 2.7 m 
3 aos 10 anos 

Com Banner Temático - 110€
Insuflável 2h30 
4x3x2.35m | 3- 10 anos 
Telas de:
Patrulha Pata | Frozen II | Super
Heróis | Unicórnio | LOL |PJ 
Masks | Dinossauros

Piscina de Bolas

Homem Aranha 2h30 - 110€
3.95 x 2.60 x 2.60 m 
3 aos 10 anos 

Selva 2h30- 110€
3.95 x 3.40 x 2.20 m 
3 aos 10 anos 

Peixinho 2h30- 110€
4.15 x 2.60 x 2.50 m 
3 aos 10 anos 

Tropical - 110€
3.95 x 2.60 x 2.60 m 
3 aos 10 anos 

Quadrada – 80€
2.5m x2.5m | 2 a 6 anos

Insuflável com piscina de Bolas -110€
3.4 x3 x 2.5m | 2 a 8 anos



Decoração com Balões:
Coluna de Balões: 29€
Duas colunas de balões + arco de balões: 120€
Tela decorativa + 2 Colunas + Arco de Balões: 150€
Arco desconstruído: 80€
Painel de Balões (2.70x 1.50m): 130€
20 Balões espalhados pela sala: 5.50€

Decoração com Balões com Hélio
Bouquet  2 Microfoil + 3 balões: 35€
Bouquet com 6 balões: 25€
Número com Hélio (90cm): 18€

Catering | Bolo de aniversário

Decore a seu gosto 

Opções:

Massas
Pão de ló 
Iogurte 
Chocolate 

Recheio
Doce de ovos 
Chocolate 
Chantilly 
Leite condensado 

Bolos em massa de açúcar (2,5 a 3kg) – 67€

Bolos com impressão  (2,5kg) – 52€ 

Frozen Disco Minnie | Mickey Patrulha Pata

Pókemon Panda Ninja Pirata

Super Heróis Princesa Lady Bug PJ Masks

Cobertura
Doce de ovos 
Chocolate
Chantilly 
Pasta de açúcar



Lanche
Opte por um dos nossos deliciosos menus ou traga o seu próprio lanche

MENU 1 -120€ MENU 2 – 180€ MENU 3 – 240€ (Adultos)

12 Pães de leite c/ queijo

12 Pães de leite com fiambre

300 gr Gomas

150 gr Pipocas

400 gr Batatas fritas

200 gr Rebuçados

15  Brownies chocolate

15 Cubos de bolo

400g Bolachas Sortidas

12 Pães de leite c/ queijo

12 Pães de leite com fiambre

300 gr Gomas

150 gr Pipocas

400 gr Batatas fritas

200 gr Rebuçados

15 Brownies chocolate

15 Cubos de bolo

400g Bolachas Sortidas

12 Pães de leite c/ queijo

12 Pães de leite com fiambre

10 Sandes triângulos fiambre

10 Sandes triângulos queijo

300 gr Gomas

150 gr Pipocas

400 gr Batatas fritas

200 gr Rebuçados

15 Brownies chocolate

15 Cubos de bolo

400g Bolachas Sortidas

25 Mini croquetes

25  Mini rissóis de camarão

20 Mini salames

25 Enrolados de salsicha

25 Mini croquetes

25 Mini rissóis de camarão

25 Mini enrolados de salsicha

25 Mini coxinhas de frango

20 Mini Salames

10 Mini queijadinhas 

8 Mini queques

2  Ice tea 1,5L

2 Sumos 1,5L

3 Águas 1,5

2 Ice tea 1,5L

2 Sumos 1,5L

3 Águas 1,5L

2 Ice tea 1,5L

2 Sumos 1,5L

3 Águas 1,5L

1 Coca-cola 2L

8 Cervejas mini

30 Pratos

50 Copos

40 Guardanapos

40 Talheres

30  Pratos

50 Copos

40 Guardanapos

40 Talheres

50 Pratos

100 Copos

50 Guardanapos 

50 Talheres

DESCARTAVIES TEMÁTICOS

Pratos 23 cm (8 uni) – 3,50€

Guardanapos (20 uni) – 3,50€

Copos (8 uni) – 3,50€

Lady Bug | Frozen | Sea Creatures
Bailarina| Princesa | Piratas Menino| 
Piratas Menina | Patrulha Pata

Não dispomos de serviço de catering 

para o Centro Náutico

Solicitação de serviço com um  mínimo 

de 3 dias úteis de antecedência.



MENU AMERICANO - 265€
(Operado por um dos monitores)

Carrinho Hot Dog ( com 50 doses)

150 gr Pipocas

400 gr Batatas fritas

300 gr Gomas

15  Brownies chocolate

2 Cocal Cola 1,75L

1 Ice tea 1,5L

3 águas 1,5L

Carrinho de Pipocas – 70€
Pipocas à descrição

Carrinho de algodão doce – 70€
Algodão doce à descrição

Carrinho Gelados– 200€
Até 50 gelados

Maquina de Café– 25€
Inclui 16 cápsulas

Adicionado a um pack de animação em que o operador é um dos animadores

Um mimo 

Operador dedicado: + 60€

Os pormenores que fazem a diferença
Quer fazer a festa do seu filho na Marina, ou na tranquilidade do seu lar, a vasta gama de produtos que colocamos à sua 
disposição são a opção ideal para dar um toque especial à sua festa. 
Venha conhecer os nossos produtos à venda na Marina ou encomende online aquele que é mais a cara do seu filho.

Encomende Online em :www.marinaparquedasnacoes.pt/store

Pinhata de Fitas – 30€
Recheado com um sortido de brindes e doces

Pinhata de 3D – 40€
Recheado com um sortido de brindes e doces

Sacos oferta – 3€/ criança
Agradeça aos seus convidados com uma pequena lembrança

Operador dedicado acresce 60€



Condições Gerais

Os clientes obrigam-se a cumprir todas as condições gerais expostas no presente documento

Horários
As festas poderão ser realizadas todos os dias entre as 10h30 e as 18h30.
Duração da festa: 2h30. Cada meia hora excedida terá o valor adicional de 40€.
Os participantes deverão comparecer à hora previamente acordada uma vez que poderão haver reservas para o mesmo dia, em
horários diferentes.

Responsabilidade dos Pais do Aniversariante
É da responsabilidade dos pais do aniversariante garantir que as crianças participantes estão aptas para a prática da atividade,
assim como alertar os monitores para eventuais alergias ou problemas de saúde das mesmas. 

Todos os materiais colocados à disposição nas festas devem ser tratados com o devido respeito. Caso qualquer material venha a
ser danificado ou inutilizado o custo do mesmo será imputado aos pais do aniversariante.

Pagamento
O pedido de reserva deverá ser feito no mínimo com 5 dias de antecedência.
Para a efetivação da reserva deverá ser preenchido o formulário de reserva,  sendo que a mesma só será considerada válida após 
o pagamento de 50% do valor total do serviço. O respetivo valor não será reembolsável.
O restante pagamento deverá ser realizado até 3 dias úteis antes da festa.
O pagamento poderá ser feito em dinheiro, MB ou transferência bancária, com os seguintes dados: 
Entidade: IGCP | IBAN: PT 50  078101120112001432833.
O comprovativo de pagamento deverá ser enviado para info@marinaparquedasnacoes.pt.

Se a festa de aniversário se prolongar para além do tempo contratado serão cobrados os valores acima indicados pelo tempo 
adicional.

Marina Parque das Nações, SA
Edifício da Capitania | Passeio de Neptuno |1990-193 LISBOA 
Tel (00351) 218 949 066 | 218 961 307 | 218 961 308 | 218 961 309
Fax (00351) 218 949 067
www.marinaparquedasnacoes.pt | info@marinaparquedasnacoes.pt RNAAT 47/2013



Medidas de Prevenção – Covid 19
Regras e Procedimentos para as Festas de Aniversário

Gerais

 As Festas de Aniversário realizam-se no espaço “Ilha Mágica”, “Discoteca” e “Centro Náutico”.

 A partir dos 12 anos de idade (inclusive), é necessária apresentação de certificado de vacinação válido 
ou teste negativo – PCR até 72h antes, Antigénio até 48h antes, ou autoteste realizado no momento). 
Em caso de participação de crianças com 12 ou mais anos, compete aos pais/encarregados de educação 
do(a) aniversariante assegurar que estas apresentam certificado de vacinação válido ou teste negativo.

 As Festas de Aniversário são exclusivas, pelo que o espaço será reservado em exclusivo para uma única 
festa de aniversário.

 Todas as Festas de Aniversário são acompanhadas por Monitores que, para além de dinamizarem as 
atividades e animação do grupo, promovem o cumprimento das medidas de prevenção estabelecidas.

 É recomendado que durante a realização da Festa de Aniversário apenas as crianças e os 
pais/encarregados de educação do(a) aniversariante permaneçam no interior do espaço, sendo 
devidamente acompanhadas pelos Monitores. 

 Em caso de observância do incumprimento das regras e procedimentos estabelecidos no presente 
documento e das medidas gerais de prevenção estabelecidas pelas autoridades, a MPN/entidades 
parceiras reservam-se o direito de suspensão imediata da Festa de Aniversário

 Após a realização de cada Festa de Aniversário, a MPN e entidades parceiras promovem a limpeza e 
desinfeção do espaço e dos materiais utilizados nas atividades.

Uso de Máscara e Testagem

 O uso de máscara é recomendado para crianças a partir dos 6 anos, sendo obrigatório para crianças 
com mais de 10 anos.

 A partir dos 12 anos de idade (inclusive), é necessária apresentação de certificado de vacinação válido 
ou teste negativo (PCR até 72h antes, Antigénio até 48h antes, ou autoteste realizado no momento).

 É assegurado que os Monitores possuem certificado de vacinação válido ou teste negativo (PCR até 
72h antes, ou Antigénio até 48h antes, ou autoteste realizado no momento).

Utilização do Espaço

 É disponibilizado álcool-gel na entrada e interior do espaço, e é feita a medição de temperatura 
corporal (sem contacto) a todos os participantes.

 É disponibilizada uma estrutura para colocação do calçado, devendo os participantes utilizar meias 
antiderrapantes no interior do espaço (este material não é fornecido pela MPN).

 A porta de acesso ao espaço permanecerá aberta durante a realização da Festa de Aniversário (caso as 
condições meteorológicas assim o permitam) por forma a garantir uma boa circulação do ar. 
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