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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 2020/2021.

Com os pés assentes na presente

situação de pandemia mundial, mas com

os olhos postos no futuro, trabalharemos

para que, progressivamente, consigamos

desenvolver de forma presencial todas as

atividades, assegurando o cumprimento

das normas de segurança e de 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.

Com uma década, esta é uma resposta

social que está cada vez mais presente na

vida da população sénior do Concelho.



03.  Calendário Letivo

FÉRIAS NATAL

21 a 31 de dezembro

Recomeço: 4 de janeiro

FÉRIAS PÁSCOA

29 de março a 5 de abril

Recomeço: 6 de abril

15 a 19 de fevereiro

Recomeço: 22 de fevereiro

ABERTURA

6 de outubro

ENCERRAMENTO

25 de junho

FÉRIAS CARNAVAL



04.
Funcionamento

1ª Fase

Numa primeira fase, estarão em

funcionamento aulas e atividades apenas na

UniMa ONLINE (Zoom).

Além das aulas, serão dinamizados vários

encontros, tertúlias, palestras e workshops.

UNIMA ONLINE

• Os alunos terão de fazer ou
renovar a inscrição na UniMa.

• Os alunos inscritos podem
participar em TODAS as aulas
e actividades online.

• Proibida qualquer partilha dos
dados de acesso à UniMa
ONLINE. Os mesmos serão
disponibilizados aos inscritos
apenas pela UniMa.

REGRAS DE 
PARTICIPAÇÃO:



04.
Funcionamento

2ª Fase

Numa segunda fase, manter-se-ão em

funcionamento as aulas e atividades na

UniMa ONLINE e iniciarão, progressivamente

e à medida do possível, algumas aulas e

atividades presenciais.

• Os alunos terão de fazer ou
renovar a inscrição na UniMa.

• Nas aulas presenciais, os
alunos SÓ podem participar
naquelas onde foi confirmada
a sua inscrição.

• Mantém-se proibida qualquer
partilha dos dados de acesso
à UniMa ONLINE.

• Cumprimento das normas de
segurança e higiene.

REGRAS DE 
PARTICIPAÇÃO:

REGIME MISTO



04.
Funcionamento

3ª Fase

Numa terceira fase, espera-se que todas as

aulas e atividades decorram de forma

presencial, ainda com as medidas de

segurança, distanciamento e de higiene

necessárias e imprescindíveis.

• Os alunos terão de fazer ou
renovar a inscrição na UniMa.

• Os alunos SÓ podem participar
nas aulas onde foi confirmada
a sua inscrição.

• Cumprimento das normas de
segurança e higiene.

PRESENCIAL

REGRAS DE 
PARTICIPAÇÃO:



Passeios

Visitas de Estudo

Palestras

Workshops

Celebração de 

Datas Festivas

05.  Atividades Extras

Aprox. 3 previstasAprox. 3 previstasAprox. 5 previstas



11 de fevereiro

06.  Cronograma de Atividades

Início das Inscrições

14 e 21 de setembro

Celebração do Carnaval Caminhada

Início das Aulas

6 de outubro

Palestra

Data a definir em novembro

Celebração de Natal

17 de dezembro

Visita de Estudo

12 de março

Celebração da Páscoa

25 de março

8 de maio

Palestra/Workshop

Data a definir em maio

Viagem Finalistas

4 de junho

Encerramento

27 de junho

Palestra/Workshop

Data a definir em abril

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



07.  Equipa

CARLOS INOCÊNCIO

Supervisor de Operações

PATRÍCIA BRÁS

Coordenadora da UniMa

PAULO DUARTE

Presidente da Direção



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

IBAN
PT50 0010 0000 26216750001 46



UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MANIQUE

10 anos
. . .  A CRESCER CONSIGO!

Pelo envelhecimento ativo e mais aprendizagem ao longo da vida.


