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PROFESSORA ANA COELHO 

 

OBJETIVOS 

Suscitar conhecimento sobre o próprio ser humano como um todo com a finalidade do enriquecimento 

do próprio ser humano. 

Resgatar a essência de cada um, através de exercícios de reflexão conjunto. 

Trabalhar, através de diversas ferramentas, temas de relevo sobre a natureza intrínseca do ser 

humano, nomeadamente emoções e temas de autoconhecimento, através da partilha de histórias de 

vida. Todo esse processo permite que o indivíduo cresça e conheça a sua essência, alcance uma 

melhor qualidade de vida e bem-estar e ainda adquira autonomia sobre a sua vida, sua história e seus 

objetivos. 

Conhecermo-nos mais e melhor com vista à promoção de um maior bem-estar mental e social, 

aumentando o respeito e estima por nós próprios e pelo outro. 

Esta disciplina requer a consciência dos participantes de que se trata de um trabalho interior, pelo que 

se trata de um espaço sagrado, sem espaço para julgamento ou juízos de valor, acerca dos temas 

abordados e partilhas. 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

Todos os seniores que pretendam aumentar o autoconhecimento, ampliar uma visão como um todo 

sobre si mesmos, entender e antecipar as suas emoções e resgatar a sua essência. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E PROJETO 

A proposta é a utilização de diversas ferramentas para abordagem de diversos temas a trabalhar, 

inspirados nas áreas de Coaching e Psicologia, nomeadamente: 

 Roda da Vida 

 Estrela de Valores 

 Crenças Limitadoras 

 Escuta Ativa 

 Empatia 

 O Ser e as Máscaras 

 Criança Interior 



 

DISCIPLINA 

ATELIER DO AUTOCONHECIMENTO 

ANO LETIVO 2021/2022 

PROGRAMA  

 

2 
 

 A Linha da Vida 

 Estudo e aprofundamento das diferentes emoções 

 A contemplação do ser nas suas diversas vertentes (corpo, sensações, mente e objetos da 

mente) 

 Gratidão 

 Compaixão 

 Passado/Presente/Futuro Versus Depressão e Ansiedade 

 O Ego Versus o Eu Superior 

 Eneatipos (tipos de personalidades) 

 

Sendo uma disciplina de grande abrangência, dever-se-á auscultar e definir o conteúdo programático, 

com vista a ir de encontro ao interesse dos Alunos. 

 

As aulas deverão ser de 90 minutos, com a seguinte estrutura: 

 Exercício de respiração consciente, para aumentar o foco e concentração do grupo 

 Apresentação teórica do tema a abordar 

 Exercício 

 Partilha 

 


