LUGAR DO DESENHO | FUNDAÇÃO JÚLIO RESENDE
FESTAS DE ANIVERSÁRIO
O Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende realiza, por marcação prévia e antecipada, festas de
aniversário para grupos de crianças entre os 5 e os 12 anos, com um mínimo de 10 e um máximo de 25
participantes por grupo e festa.
As festas de aniversário realizam-se mediante a disponibilidade de agenda e recursos do Lugar do
Desenho, de segunda a sexta-feira das 09:00 ao 12:30 e das 14:30 às 18:30, e aos fins de semana das
14:30 às 17:30.
As festas de aniversário têm uma duração de 3 horas, sendo compostas por três momentos distintos:
- Acolhimento e visita ao Lugar do Desenho e às exposições patentes;
- realização de um atelier temático;
- lanche com bolo de aniversário.
A visita e o atelier temático referidos têm a duração de 2 horas. O lanche tem a duração de 1 hora.
As atividades da festa de aniversário são acompanhadas por um monitor do Lugar do Desenho, que
orientará a visita e o atelier temático, e posteriormente por um auxiliar, que dará apoio ao lanche.
O Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende agradece que o grupo de crianças seja acompanhado
por dois adultos (máx. 4) para assegurar que todas as crianças se sentem integradas e ainda garantir a
sua segurança e bom comportamento dentro do Lugar do Desenho.
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ATELIERS TEMÁTICOS
Os ateliers temáticos são, como o próprio nome indica, desenvolvidos tendo em conta um tema. O tema
para esta atividade pode ser uma sugestão do Lugar do Desenho ou uma sugestão do(a) aniversariante.
As atividades estão muito próximas do universo da arte, do desenho, da pintura, dos artistas, dos
críticos e dos curadores. Desde jogos que permitem às crianças entender como funciona um museu, a
atividades que lhes permitem ser artistas por um dia.
No entanto conhecer o(a) aniversariante ou os seus encarregados de educação, pode ser decisivo na
escolha da atividade perfeita para desenvolver na festa de aniversário, já que todas as crianças têm
gostos muito particulares como música, teatro, dança, histórias ou até piratas.
Agendando uma reunião com o monitor do serviço educativo do Lugar do Desenho, poderemos compreender qual será o tema indicado para cada criança e assim desenvolver uma ativiadade original e
personalizada.

CONVITES PERSONALIZADOS
O Lugar do Desenho garante também convites de aniversário originais e personalizados para os aniversariantes, que entregaremos impressos e antecipadamente aos encarregados de educação para que
possam convidar os amiguinhos a tempo.

LANCHE
Pãesinhos ou pães de leite com queijo e fiambre, batatas fritas, gelatinas, pipocas ou rebuçados, águas,
sumos e Bolo de Aniversário ( vários sabores).
Pode ser adiicionado outro alimento ao lanche de aniversário caso seja solicitado, ficando o preço sob
consulta.
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PREÇOS
POR CRIANÇA, EXCLUINDO ANIVERSARIANTE:
Até 15 participantes — 15 Euros
Até 20 participantes — 14 Euros
Até 25 participantes — 13 Euros
Qualquer preço nclui convites originais e personalizados para o/a aniversariante, visita ao Lugar do
Desenho e às exposições patentes, atelier temático, lanche e bolo de aniversário.
Estão isentos do pagamento o/a aniversariante e os acompanhantes do grupo, até ao máximo de 4
adultos, estando os restantes acompanhantes sujeitos ao pagamento da taxa de participação.

PREÇOS ESPECIAL AMIGOS
O Amigo Individual do Lugar do Desenho (pai ou mãe do aniversariante) usufrui de 10% de desconto
sobre o total da Festa.

EXTRAS
Poderá ser acrescentado às atividades já programadas outros divertimentos (ex.: pinturas faciais e outras animações), neste caso o preço fica sob consulta.
Cada participante pode ter acesso à “lembrança do Lugar do Desenho”, acrescido o valor de 2 Euros
por participante.
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MARCAÇÃO
A marcação de festas de aniversário terá de ser realizada, no mínimo, com cinco dias úteis de antecedência em relação à data pretendida.
A confirmação da festa de aniversário implica o pagamento antecipado de um valor mínimo não reembolsável, correspondente à soma das taxas relativas a 10 participantes, valor este que deverá ser
liquidado na receção do Lugar do Desenho até 3 dias antes da data prevista para a realização da
mesma, sob pena de cancelamento da marcação, sendo o restante pagamento efetuado no próprio dia
da festa.
Caso o número de crianças efetivamente presentes no dia da festa seja inferior ao número confirmado
na reserva, o pagamento a efetuar será relativo ao número indicado aquando da mesma, caso o número
de crianças presentes seja superior ao anteriormente confirmado na reserva, o pagamento a efetuar
será relativo ao número de participantes efetivamente presentes no dia da festa.

COMO E ONDE MARCAR
A marcação de festas de aniversário poderá ser feita através de:
Telefone — 224649061
E-mail — visitas@lugardodesenho.org
Lugar do Desenho — Rua Pintor Júlio Resende, 105 Valbom 4420-534 Gondomar
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