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Além do Movimento - Ritmo, Dança e Meditação 
Bianco Primo Scaravaggi e Salila Giuseppina Radesca 
Trata-se de um caminho para reconhecer o sentimento do corpo, expressar e conhecer a si mesmo e aos outros 
através da respiração, do movimento, do jogo e da dança. É um espaço para libertar a criatividade do indivíduo e 
para entrar nas profundezas das experiências mais reais e redescobrir os nossos processos naturais de cuidado 
através do grupo. 
 
Arraiolos | Otília Barreiros e Manuel Barreiros 
Aprendizagem/ aperfeiçoamento da técnica de confecionar Tapetes de Arraiolos. 
Material: Saca de serapilheira, lã, agulha. 
 
Artes Tradicionais | Conceição Bernardo e Solange Guerreiro 
Aprendizagem/ aperfeiçoamento das bases para a elaboração de peças em empreita, crochet, tricot e esmirna. 
Material: Empreita (agulha, palma, tesoura); Crochet e Tricot (agulhas, linha ou lã e tesoura); Esmirna (agulha e rede 
de Esmirna) 
 
Cultura e Identidade Portuguesas | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (assessor)  
Aulas que proporcionam "viagens" virtuais pelo nosso Portugal, salientando os seus aspetos históricos, culturais e 
gastronómicos. 
 
Francês | Deolinda Boschung 
Desenvolver conhecimentos da língua ao nível do vocabulário, pronúncia e compreensão. 
 
História de Povos da Antiguidade | Maria das Mercês Pais | NOVO 
Conhecimento dos povos que fazem parte da História Bíblica como os Egípcios, Filisteus, Assírios, Babilónicos, 
entre outros. 
 
História Local | João Santos 
Conhecimento dos períodos históricos que dizem respeito à história da povoação de Quarteira. 
 
Inglês Conversação - Nível I | Ana Maria Batista 
Desenvolver habilidades de comunicação e fluência na conversação, compreensão auditiva e pronúncia. 
 
Inglês Conversação - Nível II (Turma 1) | Alvena Pereira 
Melhoramento das habilidades de conversação na língua inglesa. 
 
Inglês Conversação - Nível II (Turma 2) | José das Neves 
Melhoramento das habilidades de conversação na língua inglesa. 
 
Integração cultural da comunidade Italiana em Quarteira | Tullio Buonaccorsi | NOVO 
Possibilitar a integração da comunidade italiana na vida social e cultural da freguesia de Quarteira. 
 
Karaté Sénior | Fernando Romão 
Desporto que trabalha a mente e o corpo desenvolvendo os seguintes aspetos: concentração, rapidez de raciocínio, 
elasticidade, coordenação motora e fortalecimento muscular. 
 
Medicina Transpessoal e Complementar | Ana Margarida Carvalho | NOVO 
Aulas temáticas com práticas de meditação, inteligência emocional, regressão de memória, conscienciologia, 
espiritualidade, psicossomática, reiki, reflexologia, física e a medicina quântica. Conhecer outras perspetivas e 
abordagens holísticas, científicas, culturais, sociais e filosóficas. Permitir aos alunos o acesso a novas áreas auto 
cuidado, bem estar, consciência e conhecimento. 
 
Patchwork - Trabalhos com retalhos | Renata Rivieri e Almerinda Fernandes (tradutora) 
Técnica de artesanato que recorre ao uso de retalhos de tecidos para a criação de peças decorativas.  
Materiais: a indicar pela monitora. 
 
 



Pintura a óleo | Magaly Gouveia 
Aprendizagem, de forma sequencial, de várias técnicas de pintura a óleo, numa vertente teórico-prática que 
permite ao aluno aprender a pintar com excelência. 
Materiais: Telas, pincéis, tintas e diluentes. Nota: os materiais indicados só devem ser adquiridos após informação 
da monitora. 
 
Português para Estrangeiros - Conversação I | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (assessor)  
Para quem quer comunicar em língua portuguesa e ainda não tem noções básicas da estrutura da língua, quer 
escrita quer oral. 
 
Português para Estrangeiros - Conversação II | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (assessor)  
Para quem já tem noções básicas da língua portuguesa e quer aperfeiçoar os seus conhecimentos, especialmente, 
em situações práticas da vida quotidiana na sociedade portuguesa. 
 
Português para Franceses - Nível I (Turma 1 e 2) | Maria de Lurdes Gicquel 
Possibilitar a aquisição de competências comunicativas em português. 
 
Português para Franceses - Nível II (Turma 1) | Aurora Belchiorinho 
Melhoramento das capacidades de ler, compreender e escrever textos na língua portuguesa. 
 
Português para Franceses - Nível II (Turma 2) | Amadeu Gil da Rocha  
Melhoramento das capacidades de ler, compreender e escrever textos na língua portuguesa. 
 
Português para Italianos | Deolinda Boschung 
Possibilitar a aquisição de competências comunicativas em português. 
 
Saúde e Bem-estar | Valentina de Sousa 
“Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afeções ou 
doenças (Organização Mundial de Saúde)”. 
 
Técnica de Costura Artesanal | Tiziana Prandina e Almerinda Fernandes (tradutora) 
Aquisição/aprofundamento de técnicas como: tirar medidas, costura à mão e pontos base, construção de modelos, 
técnica de corte, posição no tecido e confeção. Material: Papel para moldes, linha para alinhavar e coser, alfinetes, 
agulha, lápis e tesoura. 
 
Terapias de Saúde Física e Espiritual | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (assessor) | NOVO 
Abordagem de terapias de saúde física e espiritual de raiz oriental (japonesa), com particular destaque para o 
shiatsu, reiki, anjos, cristais, feng shui, aromaterapia, cromoterapia, entre outros. 
 
Tuna da Academia | Leonor Cruz 
Continuação do grupo "Tuna da Academia". Módulo destinado a alunos que frequentaram o ano letivo anterior. 
Novos alunos só poderão ser admitidos após audição com a Maestrina. 
Materiais: Caderno de música pautado, lápis e borracha. 
 
Yoga | Renata Rivieri e Almerinda Fernandes (tradutora) | NOVO 
O yoga é uma atividade física e mental que visa a união do corpo e da mente, promovendo o equilíbrio integral 
da pessoa a todos os níveis. Através de determinados exercícios e posições do corpo, associados à respiração, o 
yoga promove o relaxamento, o equilíbrio e a consciência. Material: Tapete ginástica ou toalha. 
 
Yoga do Riso | Marisa Morgado 
Promoção de bem-estar físico e mental através do riso combinando atividades lúdicas com exercícios respiratórios 
capazes de eliminar o stress. Material: Tapete ginástica ou toalha.  
 
Yoga Integral + Meditação | Helena Martinho  
A prática do Yoga possibilita integrar e equilibrar os aspetos físicos, mentais e emocionais, o que proporciona um 
profundo autoconhecimento, independente da idade ou condição física. Materiais: Tapete ginástica, toalha, 
almofada e manta. 
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