
VAMOS CRIAR JOGOS 

TRADICIONAIS
Vem aprender os jogos divertidos do 
antigamente e, em conjunto, criamos um 
jogo para oferecer ao aniversariante! E ainda 
organizamos um super campeonato de jogos 
tradicionais – qual é a tua equipa?

FOTOGRAFIAS DISFARÇADAS
Criando disfarces festejamos este aniversário 
com chapéus, óculos, laços de muitas cores 
e brilhantes. Todos prontos para uma sessão 
fotográfica com uma POLAROID!?

O TEU RETRATO
Olha para o espelho – já viste o teu reflexo? 
Prepara-te para criar o teu retrato (com 
moldura e tudo!): desenhamos e colamos as 
formas que compõem o nosso rosto. Este será 
o teu retrato criado por ti mesmo.

À DESCOBERTA 

DO UNIVERSO 

DOS DINOSSAUROS 
Conheces a história dos dinossauros? 
Aproxima-te e ouve esta que temos para te 
contar. Com barro, construímos fósseis do 
tempo dos dinossauros, pegadas, ossadas, 
dentes...e tudo o mais que nos deixaram até 
aos dias de hoje... 

VEM SER GRAFFITER 

POR UM DIA
Vem aprender tudo sobre graffiti e arte 
urbana – e outras formas de pintar paredes! 
Com latas de graffiti a sério, criamos uma 
bandeira deste nosso grupo que oferecemos 
ao aniversariante.



a  m i n h a  festa  
de  a n i ve rsá r i o

m u n d o  pat r i m ó n i o  l a b

ALUGUER DE ESPAÇO
DESDE 195,00€ 
Duração de 2h30 com apoio de monitores.
INCLUI: utilização do espaço e limpeza, 
acompanhamento por monitores Mundo 
Património durante todo o período da festa.

ACTIVIDADES 

MUNDO PATRIMÓNIO
A PARTIR DOS 4 ANOS DE IDADE
MANHÃ: 13,00€/criança, duração de 2h30 
TARDE: 15,00€/criança, duração de 3h00 
INCLUI: utilização do espaço e limpeza, 
acompanhamento por monitores Mundo 
Património durante todo o período da festa, 
todos os materiais necessários às actividades,  
saquinho de oferta com brinquedos Mundo 
Património.

SERVIÇOS ADICIONAIS
LANCHE 
MINI PACK: 3,00€/CRIANÇA
Águas e sumos de fruta, pipocas, fruta, 
sandes de queijo e fiambre.

PACK: 4,50€/CRIANÇA
Águas e sumos de fruta, pipocas, fruta, 
sandes de queijo e fiambre, miniaturas 
de pastel de nata, salame de chocolate .

MECÂNICA
Mínimo: 15 convidados. Máximo: 30 convidados (sujeito orçamentação específica para 
números inferiores ou superiores). 
O aniversariante não paga (até 2 aniversariantes por festa); 
A sala será decorada com uma faixa PARABÉNS e o nome do aniversariante;
As festas podem ocorrer no período da manhã (início às 10h30, com duração de 2h30) ou no 
período da tarde (até às 18h30, com duração de 3h00);
Os educadores responsáveis pela Festa deverão permanecer no espaço durante toda a sua duração;
O lanche é um serviço adicional, não obrigatório: caso não se opte pela contratação de lanche, todos 
os consumíveis necessários (toalha, copos, guardanapos, etc.) são da responsabilidade dos pais;
Tolerância de 30 minutos após o horário do fim da Festa de Aniversário. Após esta tolerência, 
poderá haver lugar a um pagamento adicional por cada meia hora extra.
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A Spira é uma empresa com alvará para operar na área da Animação Turística possuindo o RNAAT nº61/2009 emitido pelo Turismo de Portugal, e Licença para Campo de Férias 37/DRAlentejo do IPDJ.

Contacte-nos para todas as informações!   Rua de Campo de Ourique, 171 1350-053 Lisboa, Portugal

mundopatrimoniomundopatrimoniopt217 974 587 915 329 008

mundopatrimonio@spira.pt www.mundopatrimonio.com


