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APRENDER É A ÚNICA COISA
DE QUE A MENTE NUNCA SE

CANSA, NUNCA TEM MEDO E
NUNCA SE ARREPENDE.

- LEONARDO DA VINCI  



O presente plano descreve a

calendarização, disciplinas e atividades

que se pretendem desenvolver durante o

ano letivo 2021/2022.

Com os pés assentes na presente

situação de pandemia mundial, mas com

os olhos postos no futuro, trabalharemos

para que seja possível desenvolver de

forma presencial todas as atividades,

assegurando o cumprimento das normas

de segurança e higiene imprescindíveis

para o bem estar dos nossos alunos e

voluntários.

01.
Nota
Introdutória



02.
Breve
Apresentação

A Universidade Sénior de Manique, é uma

resposta social da Associação de Apoio

Social Nossa Senhora das Neves, criada

em 2010 como um projeto-piloto na

freguesia de Alcabideche (interior do

Concelho de Cascais), onde não existia

qualquer resposta social deste tipo.

Nasceu com o propósito de melhorar o

apoio prestado à população sénior,

reconhecendo-a como um ativo a

valorizar.

Contando com uma década de trabalho,

esta resposta social está cada vez mais

presente na vida da população sénior do

Concelho de Cascais.



Oferecer aos alunos um espaço de vida socialmente organizado e adaptado às suas idades para que

possam viver de acordo com a sua personalidade e a sua relação social;

Proporcionar aos alunos a frequência de aulas onde os seus conhecimentos possam ser divulgados,

valorizados e ampliados;

Desenvolver atividades promovidas para e pelos alunos;

Criar espaços de encontro na comunidade que se tornem incentivos e estímulos a um são espírito de

convivência e de solidariedade humana e social;

Divulgar e preservar a nossa história, cultura, tradições e valores;

Fomentar e apoiar o voluntariado social.

Objetivos



Equipa

CARLOS INOCÊNCIO

Supervisor de Operações

PATRÍCIA BRÁS

Coordenadora da UniMa

PAULO DUARTE

Presidente da Direção



Parcerias



03.
Calendário
letivo

A UniMa funciona por ano letivo, sendo

que as atividades propostas decorrerão

entre setembro de 2021 e junho de 2022.

Este ano, haverá uma redução da

capacidade máxima de alunos em cada

aula e atividade extra, mediante as

orientações que nos sejam dadas pela

DGS e pela Delegação de Saúde de

Cascais.

De seguida, identificamos as datas de

início e de final do ano letivo e quais os

períodos de interrupção letiva para férias.



Calendário Letivo

FÉRIAS NATAL

 

20 a 31 dezembro

 

Recomeço: 3 janeiro

FÉRIAS PÁSCOA

 

11 a 14 abril

 

Recomeço: 18 abril

 

28 fevereiro a 4 março

 

Recomeço: 7 março

ABERTURA

 

27 setembro

ENCERRAMENTO

 

24 junho

FÉRIAS CARNAVAL



04.
Ofertas
Formativas

As disciplinas/aulas propostas decorrerão

em horário fixo, semanalmente, durante todo

o ano letivo. Estão previstas ou em fase de

planeamento, as seguintes disciplinas:

DISCIPLINAS/AULAS

 Cultura, Saberes e Cidadania

 Curiosidades do Mundo

 Desenvolver a Criatividade

 Emoções e Focalização

 Escultura

 Francês: Leitura e Conversação

 Informática (quatro turmas)

 Inglês: Iniciação

 Introdução à Língua e Cultura Chinesas

 Italiano: Iniciação

 Literacia Financeira

 Nutrição e Ambiente

 Oficina de Arte

 Pilates (duas turmas)

 Sociologia

 Teatro

 Técnicas de Bem Estar

 Zumba Gold



04.
Ofertas
Formativas

As atividades extra propostas decorrerão,

durante todo o ano letivo, em data já prevista

ou a agendar conforme disponibilidade dos

voluntários. Estão previstas ou em fase de

planeamento, as seguintes atividades extra:

ATIVIDADES EXTRA

 Início das Inscrições (15 setembro)

 Cerimónia de Abertura do Ano Letivo

 Celebração do Natal (16 dezembro)

 Celebração do Carnaval (24 fevereiro)

 Celebração da Páscoa (7 abril)

 Viagem de Finalistas (3 junho)

 Festa de Encerramento do Ano Letivo

 Caminhadas

 Conferências/Palestras

 Oficinas de Escrita Criativa

 Participação em Projetos do Município

 Visitas de Estudo

 Workshops diversos

Com datas previstas:

 (27 setembro)

 (26 junho)

Sem datas previstas:



24 fevereiro

05.  Cronograma de Atividades

Início das Inscrições

15 setembro

Celebração do Carnaval Caminhada

Abertura

 27 setembro

Palestra/Workshop

Data a definir em outubro

ou novembro

Celebração de Natal

16 dezembro

Visita de Estudo

Data a definir em março

Celebração da Páscoa

7 abril

Data a definir em maio

Viagem de Finalistas

3 junho

Palestra/Workshop

Data a definir em junho

Encerramento

26 junho

Palestra/Workshop

Datas a definir em abril e maio

Sujeito a alterações, conforme evolução da COVID-19 e mediante determinados imprevistos.



TELEFONE
21 445 80 94

91 113 91 04

MORADA
Praceta Saudade, nº 22

Manique de Baixo

2645-614 Alcabideche | Cascais

E-MAIL
usmanique@gmail.com

CONTACTOS



UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MANIQUE

10 anos
. . .  A CRESCER CONSIGO!

 

Pelo envelhecimento ativo e mais aprendizagem ao longo da vida.


