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INTRODUÇÃO
Este documento inclui informação sobre as datas das próximas formações, o preço 
dos cursos, os benefícios, a certificação e as saídas profissionais, o programa e a 
ficha de inscrição.

Desde 2006, aprendemos com as pessoas a quem ensinamos. Este é apenas um dos 
nossos segredos na formação profissional de qualidade. A experiência internacional 
dos formadores, o local dos cursos e o método de ensino prático que seguimos, são 
mais valias para os nossos alunos. Você vai descobrir os demais fatores de sucesso 
durante a frequência do curso. Muitos dos nossos alunos abrem escolas e dão 
aulas nos melhores espaços de Portugal e  outros países.

VISÃO GERAL DA FORMAÇÃO
Quando falamos de uma formação em yoga é bom sabermos que não se trata de 
um curso  desporto, mas sim de u a formação em filosofia prática de vida que 
abrange todos os aspetos da personalidade humana. or outro la o  o yoga é acima 
de tudo praticado e os seus benefícios sentidos. O yoga é muito mais que um saber 
técnico ou uma simples experiência filosófica.

Para se inscrever neste curso, a(o) interessada(o) deve ter experiência regular
(aulas) de yoga supervisionadas por instrutor a qualificada. Praticantes de todas as 
tradições são bem-vindos.

Atualmente o critério internacional para início do percurso profissional corresponde 
ao grau de instrutor de yoga - 200 horas. Depois da formação inicial, os formandos 
dispõem de outras opções formativas (yogaterapia, sânscrito, etc) sem carácter 
de obrigatoriedade.
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VANTAGENS DESTE CURSO

Curso com certificação internacional pela Yoga Alliance e nacional pela 
DGERT  inistra o s  6  i rsas ci a s

it ratura r co n a a. Aplicação desktop/telemóvel para gestão 
conteúdos (manuais em PDF), fórum de turma e trabalhos de casa.

Formação intensiva de 20 dias (sem necessidade de pagamentos faseados
durante anos) ou extensiva de 12 meses (aos fins de semana).

Supervisão pedagógica durante o curso. or a or s certificados, 
lic ncia os  com riência nsina   Uni rsi a s  

CERTIFICAÇÃO
E SAÍDAS PROFISSIONAIS

O diploma de Instrutor de yoga, emitido pela Associação Europeia de Terapias 
Orientais, permite ao formando exercer a sua atividade em associações, 
escolas, centros de idosos, clubes desportivos ou como profissional independente.

Os cursos são certi icados internacionalmente pela Yoga Alliance e pela DGERT em 
Portugal. Esta dupla certificação permite ensinar yoga em diferentes países bem como 
concorrer a concursos públicos (por exemplo, yoga nas escolas). Acresce que a 
certificação nacional será fundamental após a regulamentação do ensino do yoga em 
Portugal. 
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TÓPICOS DO PROGRAMA

• História, filosofia e culturas do yoga.
(yogasūtra, bhagavad-gītā, sāṁkhya, vedānta, tantra, ética).

• Práticas de rāja e haṭha yoga.
(āsana, prāṇāyāma, bandha, mudrā, kriyā, nidrā, dhyāna).

• Como ensinar populações especiais (idosos, crianças, grávidas).

• Karma yoga e pensamento positivo.

• A ciência da meditação: como e porquê meditar.

• Mantra: o poder do som e da vocalização.

• Yoga nidrā: técnicas de relaxamento profundo.

• Enquadramento legal. Deontologia e ética profissional do instrutor.

• Plano de atividade e marketing digital: Como criar oportunidades.

• Anatomia humana, alinhamento postural e análise mio-articular.

Documentos em portugu s .
Plataforma de gestão da aprendizagem organizada por módulos.

Aplicação móvel de acesso a conteúdos.
Acesso à gravação das aulas teóricas (do curso anterior).

DIA TÍPICO DO CURSO

09h00  Meditação  r s iração  mantra

11h00  Aula teórica de anatomia ou de filosofia do yoga

13h00  Pausa para almoço (não incluído no curso)

14h00  Aula teórica de anatomia ou de filosofia do yoga

16h00  Práticas / aulas técnicas osturais de hatha yoga

18h00  Fim da formação presencial. Estudo em casa
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PAULO HAYES

Doutorando na Universidade de Lisboa 
(Tese - “As experiências femininas na ioga portuguesa: corpo, poder, contemplação”).

Mestre pela Universidade Lusófona
(Dissertação - “O yoga em Portugal: a relevância do yoga para uma sociedade multicultural”).

Praticante desde 1989 ormador certificado CCP  instrutor Internacional E-RYT500 Yoga Alliance.

Instrutor e mestre (grau técnico) em yoga.

Editor da revista Yoga Dharma. Formador de yoga/meditação  uni rsi a s.

ANA HAYES

Instrutora de yoga certificada pela AETO. Formadora certificada CCP.

Licenciada em microbiologia pela Universidade Queen Mary and Westfield College, Londres.

Formadora de Anatomia e Yogaterapia.

Yogaterapeuta pelo Yogacampus, UK. Exerce yogaterapia em Londres e Lisboa.

Professora com registo internacional RYT200, Yoga Alliance.

Frequenta o curso de mestrado integrado em psicologia na Universidade de Lisboa.
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DATAS DOS CURSOS - 2022
   O curso intensivo tem uma duração de 20 dias consecutivos, das 9h às 18h.

Intensivo 
isboa - 1 a 20 de Julho.

Portimão - 10 a 30 de Agosto.

Extensivo B-Learning
Sábados on-line.

6 domingos presenciais em Lisboa, das 9h às 18h.

Datas das aulas online:
29 janeiro, 26/27 fevereiro, 26 março, 23/24 abril, 28 maio, 25/26 junho, 
30/31 julho, 24 setembro, 29/30 outubro, 26 novembro, 17 dezembro. 

Domingos presenciais em Lisboa:
30 janeiro, 27 março, 29 maio, 25 setembro, 27 novembro, 18 dezembro.

Curso intensivo presencial – 1.900€
1.700€ - pagamento integral até 1 maio 2022

Curso extensivo anual - 1960€
Entrevista + Matrícula - 160€ 

150€ x 12 meses (débito direto) 

VALORES
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FICHA DE CANDIDATURA
CURSO DE INSTRUTORES DE YOGA

Esta ficha de inscrição deverá ser preenchida e enviada para o email: info@terapiasorientais.org

| Identificação e Contactos
Nome:
Morada:
Código Postal: ________-_____   Localidade:
Telf.:     Telemóvel:
Data de nascimento:  Data Curso:
Email:

Nome e contacto em caso de emergência:

Há quanto tempo pratica yoga? Para participar neste curso é necessária uma prática prévia de 
um ano. (Poderão ser aplicadas algumas exceções)

Por favor, descreva sucintamente o seguinte:
1) O estilo(s) de yoga que pratica

2) Qual a regularidade da prática e o local

3) Qual a sua prática pessoal (se tem uma)

Quem é (são) os seus principais professores de yoga? Há quanto tempo estuda com eles?

Ficha de Inscrição



Enumere workshops ou formações de yoga que fez nos últimos 5 anos.

Que parte da sua prática de yoga gosta mais e porquê?

Que parte da sua prática de yoga representa para si um maior desafio e porquê?

Ensina ou já ensinou aulas de yoga? Se sim, descreva o tipo de aula e alunos.

Tem alguma qualificação ou formação que considere relevante para este curso? Por exemplo, 
profissional de dança ou movimento, instrutor de fitness, certificação no campo médico (médico, 
terapia ocupacional, fisioterapeuta, etc.) e/ou massagem ou medicina energética?

Por favor sumarize as razões para participar neste curso.

Curso Instrutor(a) de Yoga Ficha de Inscrição



Descreva quaisquer condições médicas passadas ou presentes, que possam ter um impacto na 
sua capacidade de participar e/ou completar este curso. 

    Assinatura
______,____________________________________ de 202

Toda a informação dada será tratada como confidencial e apenas divulgada aos professores das disciplinas práticas do curso.
Por favor  submeta esta ficha de inscrição e ta  o comprovativo de pagamento para o email: info@terapiasorientais.org

onsidera-se que tomou conhecimento e concorda com as condições e regras do curso.
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CURSO EXTENSIVO 

Nº de IBAN:______________________________________________________

Banco e Agência:__________________________________________________

Titular da Conta:___________________________________________________
(débito direto no valor de 150€, entre janeiro e dezembro 2022, no dia 5 de cada mês).
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Contactos: 
Tel.: 914 843 802 | Email: info@terapiasorientais.org

www.terapiasorientais.org




