
NOS Escola apresenta



Fizemos a seguinte pergunta para as nossas 
amigas, alunas e conhecidas:

Você teve alguma educação 
sobre o feminino?
100% das mulheres responderam que não.

Nós, mães, estamos correndo atrás ‘hoje’ 
dessa educação e lidando com os desafios 
dessa lacuna não preenchida na nossa 
adolescência. 

Vivemos com aquele pensamento: ‘ah se eu 
tivesse aprendido sobre isso antes’…

Nosso maior desejo é que nossas filhas 
tenham o conhecimento que nós não 
tivemos e que desenvolvam mais 
ferramentas para crescer e lidar emocional, 
física e espiritualmente com as diversas 
situações da vida.



Este curso nasceu da vontade de 
potencializar as novas mulheres para que 
elas entendam seus valores, limites, 
vontades, e assim, possam fazer boas 
escolhas. 

Mostrar que, o que a sociedade nos 
ensinou, nem sempre é verdade e que nós 
temos um papel necessário no futuro 
desse planeta, afinal temos esse olhar 
amoroso, materno, dinâmico, integrado e 
acolhedor.

É preciso entender que podemos ser 4 
mulheres diferentes dentro do próprio 
mês e que isso é normal. Antes de 
qualquer coisa, precisamos nos cuidar e 
nos respeitar.

Vamos abrir esse espaço de conversa 
entre mães e filhas e transmitir a força e a 
beleza de ser mulher. Unir, juntar, trocar 
e prosperar na cooperação. 

Nosso papel é fortalecer nossas filhas 
para que elas possam fortalecer as suas, 
em um movimento perpétuo e próspero, 
de agora para as outras gerações.



Tudo o que 
gostaríamos e 

deveríamos
ter aprendido

na nossa 
adolescência



Ginecologia natural
Relação com o ciclo e o sangue 

menstrual, mandala lunar 
(a lua interna vs. a lua externa), o 

que fazer em cada fase do ciclo.

Dermatologia e 
cosmetologia natural

Cuidados com a pele, risco de usar 
produtos tóxicos e alternativas de 
produtos saudáveis para o corpo. 

Alimentação saudável
Como se alimentar melhor e o que 

comer em cada fase do ciclo. 

O que as nossas meninas 
vão aprender nas aulas?

C U R S O   O N L I N E



Moda e consumo consciente
Compras de marcas conscientes, 

destralhe, meio ambiente e 
sustentabilidade.

Saúde financeira
Aprender a lidar com o dinheiro

e propósito.

Educação digital
Inteligência emocional nas redes 

sociais e como usar a tecnologia a 
seu favor.

Ritual diário de saúde
Como organizar uma rotina diária. 



Sexualidade
Descobrir e entender o própio corpo, 

limites e desejos.

Corpo e autoestima
Respeito e aceitação corporal, 

diversidade.

Mindful eating 
Relação com a comida, alimentação 

como ato sagrado.  

Comunicação amorosa
Relação com os pais, 

olhar da constelação familiar, 
cura da criança interior.



Confecção da 
mandala lunar 

Florais da lua

Curso de 
automaquiagem

Workshop de 
lanchinhos
saudáveis

Aulas de corpo

E o que vão experimentar 
no encontro presencial?

Meditação

Sound healing

Banho de floresta

Ritual diário
de saúde

Cristais e oráculos

R E T I R O



O Retiro Florescer 
é uma experiência presencial para 

complementar o curso online.

No Brasil ele acontecerá em um
local próximo ao Rio de Janeiro e 

em Portugal próximo à Lisboa.

Começaremos na sexta às 19h com
um jantar delicioso e terminaremos

no domingo às 17h com um
lindo fechamento.

Anna Elisa e Carol Mariotto
serão as facilitadoras do retiro e 

teremos outras convidadas especiais.

Todas as informações práticas serão 
passadas posteriormente. Essa experiência, 
por uma questão de espaço, será somente 

para 20 meninas.



Nossas
professoras

do curso online



Sou a Anna Elisa, cuidadora do 
planeta, mãe do Vicente, de 13 anos, 
apaixonada, criativa, incansável, cheia de 
energia, amo dançar. 

Sou péssima cantora (mas canto mesmo 
assim), amo viajar, fazer várias coisas ao 
mesmo tempo, reunir amigos, celebrar a 
vida, cozinhar, comer bem, sol, praia, 
água, cheiro de salsinha e de hortelã. 

Amo música, show, rir, gargalhar, 
aniversário, um bom livro, um bom chá, 
um bom vinho. 

Nada de esportes radicais, leoa, 
guerreira, aquariana para complementar, 
e câncer para acalmar, água de coco, 
cabelo branco, 1975, vegana, romântica, 
receber e mandar flores, cinema. 

Anna 



Aspirante a surfista, banho de chuva, 
cachoeira. Sou intuitiva, tenho olhos cor 
de chocolate, sou bailarina e não vivo sem 
arroz integral, feijão, azeite, uma boa 
noite de sono, o mesmo perfume sempre, 
escrever, ensinar e aprender. Gosto de 
viver e sentir...
• Fundadora da NOS Escola
• Autora do livro ‘Sem Tempero Não Dá’
• Chef formada pela Natural Gourmet Institute For 
Health & Culinary Arts (NGI) NY
• Food Educator pela Food Studies Institute NY
• Health Counselor pela Institute For Integrative 
Nutrition (IIN) NY
• Certificada pela American Association Of Drugless 
Practitioners (AADP)
• Certificada pela Teachers College Columbia University
• Criadora e apresentadora do programa Sem Tempero 
Não Dá
• Apresentadora dos programas Fazendo a Festa, 
Papinhas e Comidinhas no GNT

Carol 



Eu a sou Carol Mariotto, mãe do 
Nicolas, pedagoga, bailarina, formada 
em agente de Saúde Integral e pelo 
curso Saúde da Mulher, ambos na 
N.O.S Escola, e cuidadora do planeta. 
Trabalho compartilhando e trocando 
conhecimento relacionado ao universo 
feminino, e ajudando a empoderar as 
"novas mulheres".

Sou a Lu Santos, mãe da Yasmin e do 
Gabriel, tutora da Poppy e uma eterna 
buscadora e estudante! Escritora, 
Consultora, Mentora de Prosperidade, 
Terapeuta Integrativa, futura Health 
Coach e Plant Based Chef com o 
propósito de ajudar as pessoas a terem 
uma vida mais leve e próspera em todos 
os sentidos.

Lu 



Criadora do Instituto da Alma®, uma 
escola de transformação e 
autoconhecimento. Mais de 20 anos de 
experiência nas áreas financeira e de 
terapias holísticas com diversas 
formações e centenas de alunos e 
clientes.

Beta 
Sou a Beta Mellin, formada em 
jornalismo pela PUC RIO com 
mestrado em roteiro de televisão e 
cinema na escola de artes, TAI, na 
Espanha.

Trabalhei como produtora e depois 
roteirista para TV Globo, JBTv, Band, e 
Globosat (através do Grupo Sal).



Mãe de 2 meninas, o que mais  gosto na 
vida é ler e contar uma boa história 
além de escrever, escrever e escrever 
como exercício e como prazer diário. 
Falo inglês e espanhol fluentes e me 
comunico bem em francês. 

Depois que me tornei mãe, há 12 anos, 
o tema da criação de filhos e família 
também está sempre muito presente 
em minha vida e nos meus escritos.

Atualmente sou palestrante sobre o 
impacto do uso da Tecnologia na 
sociedade.

Grace 
Sou a Dra. Grace Marzano, bióloga, 
Médica Dermatologista e cuidadora da 
saúde do Planeta. 



Sou especialista em dermatologia 
natural com foco na medicina 
preventiva, onde realizo o tratamento 
de meus pacientes de forma diferente 
das clínicas convencionais, pois utilizo 
a ciência da pele tradicional aliada à 
Phytomedicina (medicina baseada em 
plantas) com cuidados de pele 
botânicos, aproveitando o potencial de 
cura do próprio sistema imunológico e 
do corpo como um todo. 

Atuo na área de dermatologia clínica, 
cirúrgica e estética, atendendo adultos, 
gestantes e crianças, sempre me 
preocupando com a saúde, bem-estar e 
sustentabilidade. 

Lu 



Sou a Luciana Terra, educadora 
sexual somática. Ajudo pessoas a se 
conectarem com o prazer, através do 
Sexological Bodywork, uma forma de 
educação sexual somática que utiliza 
um conjunto de princípios usados no 
mundo todo que integram corpo, mente 
e espírito em sua aplicação.

Sou a Manoela Figueiredo, jornalista 
(PUC-SP) e nutricionista (Universidade 
Anhembi Morumbi), aprimorada em 
transtornos alimentares pelo Instituto 
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 
Ipq-HC-FMUSP.

Manu 



Fui coordenadora da Nutrição no 
Projeto Interdisciplinar de 
Atendimento, Ensino e Pesquisa dos 
Transtornos Alimentares na Infância e 
Adolescência (PROTAD-Ipq-HC- 
FMUSP). Coordenadora do Grupo 
Especializado em Nutrição, 
Transtornos Alimentares e Obesidade 
(GENTA) e da Casa Viva. Sócia da 
Clínica de Nutrição – Casa do Nutrir.

Primeira nutricionista certificada em 
Intuitive Eating pelo INTUITIVE 
EATING PRO Skills Training 
Teleseminar, com Evelyn Tribole.

Wellness Coach pela Carevolution e 
Wellcoaches com Margaret Moore e 
Ericka Jakson. Qualificada em 
Mindfulness Based Eating Awareness 
Training (MB-EAT) Instructor (2016).

Tenho 18 anos de experiência em 
aconselhamento e terapia nutricional – 
nutrição clínica, transtornos 
alimentares e obesidade, nutrição 
comportamental, coaching, mindful 
eating, comer intuitivo. Idealizei o 
Instituto Nutrição Comportamental e 
sou autora do livro Nutrição 
Comportamental e do livro Mindful 
Eating – Comer com Atenção Plena.



Sou a Patricia Abecassis, coach de 
desenvolvimento humano, Instrutora de 
Meditação e Aromaterapeuta.

Nasci em Portugal e já morei em vários 
lugares no mundo trabalhando em 
organizações como a ONU em NY na área 
de saúde e direitos da mulher.

Desde 2015 ensino recursos e 
ferramentas que ajudam a promover a 
qualidade de vida das pessoas que 
buscam a expansão da consciência para 
navegar nessa era que estamos vivendo.

Atualmente trabalho com ferramentas 
práticas para curar a criança interior 
ferida, ajudo na descoberta da causa raiz 
das dores e ajudo as pessoas a criarem 
uma vida sem os traumas do passado.

Pat 



Sou a Taci Abreu, formada em 
Desenho Industrial pela PUC-Rio e 
iniciei a minha carreira na Tátil Design, 
onde estudei branding e gestão de 
marcas. Trabalhei em agências de 
propaganda como NBS e WMcCann, 
dedicando-me ao planejamento de 
comunicação de clientes como Coca- 
Cola, O Boticário, TIM e L’Oréal. 
Também liderei o time de marketing da 
Farm em 2016.

Fui voluntária da organização Yunus 
Negócios Sociais, liderada pelo Prêmio 
Nobel de Economia, o prof. Muhammad 
Yunus. Desde 2018, atuo desenvolvendo 
projetos de impacto através da parceria 
Farm + Yawanawa e “Mil Árvores por 
Dia”, também da marca Farm.

Taci 



Em abril de 2021, assumi o posto de 
Head de Sustentabilidade do Grupo 
Soma, com o objetivo de acelerar a 
transformação ESG do Grupo e demais 
marcas do portfólio, como Animale, 
Fábula, Foxton, Cris Barros, Maria Filó, 
ByNV e, mais recentemente, Hering.

Considero-me uma 
intraempreendedora de impacto, sou 
Global Fellow da League of 
Intrapreneurs e também faço parte do 
time de Responsible Leaders da 
Fundação BMW.



Curso online
6 Sábados

Janeiro: dias 7, 14, 21 e 28
Fevereiro: dias 4 e 11

Horário BR: de 10h às 12h30
Horário PT: de 13h às 15h30

Retiro presencial
Lisboa: 31 março a 2 abril

Rio de Janeiro: 12 a 14 maio

idades: mínima 12 anos / máxima 16 anos

D A T A ,  H O R Á R I O  E  L O C A L



Curso online 

Curso + Retiro
com hospedagem e alimentação incluídos

(somente 20 vagas por cidade)

I N V E S T I M E N T O

PREÇOS À VISTA
COM DESCONTO

PARCELADO
2X

Reais R$ 980 R$ 530

Euros € 170 € 98

PREÇOS À VISTA
COM DESCONTO

PARCELADO
5X

Reais R$ 3.500 R$ 737

Euros € 620 € 134



Dúvidas e inscrições 
Anna Elisa

whatsapp

+5521 99159 6713
e-mail

annaelisa@nosescola.com

Lu Santos
whatsapp

+351 918 633 211

Contas para depósito
Portugal

Yellowepisode Lda.
Santader Totta

IBAN PT50 0018 0003 4617 9065 020 70

Brasil
NOS Escola Natural Orgânico Saudável Ltda.
Bradesco / Agência: 1785-0 / Conta: 5596-4

CNPJ: 24375583/0001-01

I N F O R M A Ç Õ E S

https://wa.me/+5521991596713
mailto:annaelisa@nosescola.com
https://wa.me/+351918633211


Vem!
www.nosescola.com

@nos.escola

http://www.nosescola.com
https://www.instagram.com/nos.escola/

