A Universidade da Terceira Idade
do Lumiar (UTIL) foi criada em
2006 pela Junta de Freguesia do
Lumiar, com o objetivo de ser uma
alternativa saudável para os
maiores de 55 anos que procuram
o aumento de conhecimentos e o
convívio. Pretende-se que as
pes soas co m m ais t em po
disponível para si próprias,
possam utilizar este período da
sua vida para a descoberta de
novos horizontes e saberes.
A UTIL tem por missão a
dinamização, programação e
organização com caráter regular
de atividades de aprendizagem e
ensino informal, culturais,
recreativas, desportivas e de
convívio, para e com a população
sénior.

INSCRIÇÕES
Ano letivo 2018/19
A partir de 3 de setembro
(antigos alunos e residentes na
Freguesia do Lumiar )

Universidade da Terceira
Idade do Lumiar

A partir de 10 de setembro

Estrada da Torre, 19 1750-293 Lisboa

(não residentes na Freguesia do
Lumiar)

210 994 199
util.geral@jf-lumiar.pt
https://www.facebook.com/utilumiar/
Horário de Atendimento

Inscrições
As fichas são recebidas , numeradas e
validadas por ordem de receção para
posterior tratamento.
A inscrição é presencial e individual
(cada pessoa só pode entregar uma
ficha de inscrição), com a exceção dos
casais .

2ª a 6ª feira
9h30 –13h00 14h00—17h00

Técnicas responsáveis

Filipa Viegas
Coordenação Académica

Luísa Jorge
Coordenação Atividades Extracurriculares

UTIL |2018

O aluno pode inscrever-se até ao
limite máximo de 5 disciplinas.
Disciplinas com a mais de 1 nível só se
poderá inscrever em um deles.

Em data a anunciar poderá fazer o levantamento
prévio da documentação (ficha de inscrição e horários) ou descarregar on line através do site da Junta
de Freguesia do Lumiar.

Ano Letivo 2018/19

Requisitos de Admissão
Ter mais de 55 anos | Fotografia atualizada
Residentes na Freguesia do Lumiar e antigos alunos


Pagamento de propina anual no valor de
€60,00*.

Não Residentes na Freguesia do Lumiar


Pagamento de propina anual de €80,00*.

*Para casais desconto de 10% na segunda inscrição.
Os valores incluem seguro, cartão de aluno e participação nas atividades extra curriculares.

Atividades extra curriculares:


Palestras



Colóquios



Visitas Culturais e Passeios



Workshops



Festas Temáticas



Encontros de Leitura

Disciplinas (confirmadas)
LÍNGUAS
Alemão nível I e II
English is Great nível I e II
Francês nível II
Francês nível I e Conversação
Inglês Iniciação, nível I e II
HISTÓRIAS
História da Europa Moderna
História da Música
História de Portugal ( Iniciação, nível I e II)
História das Civilizações Pré Clássicas: Mesopotâmia— O berço da Humanidade
História Cultura Geral e Cinema
TEÓRICAS
Direito
Dinâmicas Sociais e Sociologia nível III
Economia Portuguesa
Escrita Criativa
Estudos do Património
Filosofia para gente sábia
Lisboa Simbólica
Literatura Portuguesa nível I *
Mitologia Grega
Temas Símbolos e Mitos Orientais Sociologia
Temas Económicos

CIÊNCIAS EXATAS
Matemática nível I e II
PRÁTICAS
Oficinas Criativas (trabalhos manuais)
Pintura Tela e Tecido
Pintura em Seda
Cavaquinhos
Ginástica
Chi Kung
Postura Corporal
Dança 3i

EXTRAS (Não conta para o nº. de disciplinas )
Bridge e Xadrez
Encontro com as palavras (grupo de leitura)
Bordados Tradicionais
Oficina de Expressão Dramática (semestral)

* para alunos que nunca tiveram esta disciplina

INFORMÁTICAS
PowerPoint
Word
Facebook
Iniciação ao Windows
Informática Elementar e Avançada
Iniciação aos computadores
3 JULHO 2018
II

