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1. Mensagem
da Anna
Desde 2007, após me formar no IIN
(Institute for Integrative Nutrition) e no
NGI (Natural Gourmet Institute), tinha o
sonho de criar uma Escola onde eu
pudesse ensinar as pessoas a se alimentar
e viver melhor.
Esse sonho virou realidade com a criação
em 2016 da NOS Escola no Rio de Janeiro.
Agora, essa poderosa rede amarela de
saúde expandiu e graças ao online
chegamos a alunos do mundo todo.

A curadoria de aulas deste curso foi
cuidadosamente feita ao longo dos últimos
anos e está sempre se atualizando para
manter o curso na vanguarda do que há
para aprender sobre Saúde Integral.
Estou certa de que este curso é único e
promove uma transformação poderosa na
vida dos nossos alunos e isso deixa-me
orgulhosa do trabalho que estamos
fazendo.
Chegamos ao melhor formato depois de 14
turmas, pegamos o melhor dos 2 mundos:
o presencial e o online. No cenário de
imprevisibilidade que vivemos hoje é
fundamental nos adaptarmos e seguirmos
o fluxo das tendências.
Nas páginas a seguir, você vai poder saber
como funciona o nosso curso de Saúde
Integral Rise to Shine e como ele pode
melhorar a sua saúde e transformar a sua
vida.
Nos vemos em breve ; )
Anna Elisa de Castro
Fundadora da NOS Escola

2. Mais que um curso,
uma transformação
pessoal que ajuda a
mudar o mundo.
Um curso pensado para quem quer
encontrar um propósito, se atualizar, se
alimentar melhor, começar a cozinhar de
forma saudável, trabalhar o seu
auto-conhecimento, explorar a
espiritualidade, trabalhar o corpo,
construir uma rede e contribuir para um
mundo melhor.
Uma mistura equilibrada de saberes, bem
temperada e surpreendente, que abre
muitos caminhos para uma vida mais
saudável.

Nossa metodologia, currículo e corpo
docente são construídos para despertar e
resgatar a inteligência natural do seu ser
em todas as dimensões e relações e
construir uma saúde integral verdadeira
para você, para a comunidade e para o
planeta.
Além de tudo isso, existe algo que não
conseguimos explicar em palavras mas…
A mágica acontece!
O Rise to Shine é uma jornada que começa
aqui e vai para a vida toda <3

Mais de 800 alunos formados
de todas as regiões do Brasil e
várias partes do mundo:
Brasil, Paraguai, Portugal,
Espanha, Suíça, Alemanha,
Angola, Guiné Bissau, Irlanda,
Inglaterra e Canadá

3. Cinco pilares,
dez dimensões e
mais de 90 aulas
incríveis

Alimentação saudável
Uma maneira rápida de iniciarmos uma
mudança no nosso estilo de vida é através
da alimentação.
Para que isso ocorra de uma maneira
consistente nossas aulas de culinária, que
são 100% veganas, vão de corte e técnicas
básicas à fine dining e técnicas avançadas
de confeitaria. No recheio desse caminho
temos a nossa relação com os alimentos
com aulas de história, cura através da
comida, ingredientes, genoma nutricional
e vertentes culinárias, entre outras.
Ao todo são mais de 30 aulas diferentes e
complementares.

Corpo
A casa em que habita a nossa alma (ou
espírito) merece uma atenção especial no
nosso curso. Nosso corpo reflete os nossos
hábitos, escolhas e nossa postura perante a
vida.
Um corpo saudável está em movimento e
se adapta ao ciclo circadiano. Queremos
que o corpo seja visto por diferentes
olhares.
Aprenderemos sobre a respiração, a
microbiota, o fígado e passaremos pela
consciência do movimento, alguns tipos de
yoga e como nos cuidarmos de forma mais
natural. Ayurveda, macrobiótica e
biodanza também nos mostrarão outras
perspectivas.

Espiritualidade
A busca pela espiritualidade é um caminho
pessoal de reencontro com a própria
essência.
Algumas técnicas e ciências tornam
esse percurso mais prazeroso e até mais
eficiente. O autoconhecimento é
fundamental para uma vida mais
feliz e saudável.
Mais do que terapias que trazem
bem-estar, a aplicação no cotidiano de
técnicas de meditação como, Thetahealing
e mindfulness, ensinam o praticante a
levar a vida com mais leveza
e abandonar antigos padrões.

Profissão
A profissão é um pilar importante para
uma vida baseada no bem-estar.
Fazer algo que gosta, motivar a
criatividade e se sentir realizado é
importante para a saúde.
Promover a auto análise é um dos
objetivos do curso.
Aulas como antroposofia (setênios),
gestão de tempo e produtividade,
empreendedorismo e marketing
consciente mostram que mudanças e
novas experiências fazem sentido
quando alinhadas com seu propósito.

Relações
Abordamos este conceito de 3 pontos de
vista: com você, com o próximo e com o
planeta.
Todas as nossas escolhas têm um impacto
nas pessoas e no meio em que vivemos.
Esse voto diário nas nossas escolhas que
fazemos refletem a vida que queremos
levar.
Por isso as aulas sobre felicidade, gestão
de conflitos, compostagem, consumo
consciente, novas economias e a flor da
permacultura, entre quase 20 outras,
fazem um mosaico que nos ajuda a estar
melhor no mundo.

4. Metodologia:
camadas de
conhecimento

O curso Rise to Shine, assim como outros
cursos da NOS Escola, se baseia na
experimentação como ferramenta
importante de absorção e reflexão sobre os
aprendizados. Nossas aulas são
mão-na-massa e nos trazem camadas
crescentes de conhecimentos que são
colocados em prática no momento
seguinte.
Queremos que nossos alunos
experimentem sensações e saberes,
comecem uma transformação pessoal que
por fim terá impacto, através das suas
escolhas, na sua família, na sua
comunidade e no mundo.

5. Nossa filosofia.
Mais que uma escola,
um movimento.
No que acreditamos

Ambiente seguro
Proporcionamos um ambiente de
aprendizagem seguro, inclusivo e diverso
que gera confiança e naturalidade nos
alunos.

Aluno protagonista
Colocamos o aluno no centro da sua
jornada, ao estimular a autonomia e o
aprendizado entre pares.

Mão-na-massa
Integramos e transmitimos conhecimentos
através de experiências práticas, realização
de projetos e momentos de troca.

Construir rede
Criamos e incentivamos uma rede ativa e
engajada de suporte, troca e aprendizado,
sempre celebrando conquistas e
momentos.

Propósito
Estabelecemos parcerias com pessoas,
marcas, empresas e iniciativas com
propósito comum e capacidades
complementares.

Propagar saúde
Ampliar horizontes para transformar
pessoas em células propagadoras da saúde
integral.

6. Perfil dos
participantes.
Para quem é o
Rise to Shine?
★ Pessoas que estão em busca de
autoconhecimento e desenvolvimento
★ Pessoas que querem aprender culinária
saudável, saborosa e com requinte
★ Pessoas que estão num processo de
auto-cura e buscando soluções
alternativas para problemas de saúde
crônicos
★ Pessoas que buscam uma mudança de
vida e/ou transição de carreira
★ Pessoas que querem empreender no
mercado de wellness
★ Pessoas que querem se tornar
Plant Based Chefs
★ Pessoas que querem atuar como
Coach de Saúde Integral

e no geral,
pessoas que…
★ Querem uma vida com mais propósito
★ Querem uma profissão com significado
★ Se preocupam com o impacto das suas
escolhas
★ Sentem-se inconformadas com o rumo
que o planeta está tomando
★ Querem fazer a diferença e mudar o
mundo
★ Querem repensar o sistema
★ Querem ser úteis a sociedade
★ Não querem uma vida medíocre
★ Não querem viver na roda do rato
★ Querem estar conectadas com pessoas
que pensam semelhante
★ Querem ajudar outras pessoas

7. Como funciona
a formação
O Rise to Shine é uma formação com mais
de 90 aulas que cobrem os 5 pilares da
saúde integral: alimentação saudável,
corpo, espiritualidade, relações e
profissão.
Formação base
Agente de transformação em
Saúde Integral
Aprofundamentos
Plant Based Chef e/ou
Coach de Saúde Integral

8. Por que tornar-se
um agente de
transformação em
Saúde Integral?
Agente de Transformação em Saúde
Integral é aquele que, com os estudos das
diversas disciplinas dos pilares da NOS
ESCOLA, terá ferramentas e capacidade
para, através de sua própria
experimentação, implementar novos
hábitos saudáveis e promover uma
transformação do seu bem estar físico e
emocional. Poderá também criar ou
colaborar com projetos em diferentes
áreas que visam uma melhora da
comunidade e das pessoas à sua volta com
a intenção de contribuir para um mundo
melhor. Ser um agente de transformação é
ser uma célula propagadora de saúde.

Nossa missão é formar células
propagadoras de saúde.

9. Aprofundamentos
Os aprofundamentos são uma
oportunidade para você poder ampliar
ainda mais seus horizontes profissionais.
Para se formar como Plant Based Chef
e/ou Coach de Saúde Integral, o aluno
precisa ter concluído com sucesso a
formação base Rise to Shine e ter se
certificado como Agente de Transformação
em Saúde Integral.

Plant Based Chef é aquele que tem
como foco o sabor e o conhecimento dos
princípios do preparo do alimento de
forma saudável, além de um entendimento
do impacto que suas escolhas têm no
próprio corpo, nas relações com as pessoas
ao seu redor e também com o planeta.
Mostra uma preocupação que vai além da
qualidade dos insumos utilizados: é atento
às políticas que envolvem a produção
desses insumos, os resíduos gerados e as
questões sociais. Se preocupa com o
desperdício, os impactos causados ao meio
ambiente e a conexão com a terra.
É um chef que ao preparar um prato, trará
com ele todo esse conhecimento e poderá
compartilhar os aprendizados e influenciar
positivamente as pessoas a terem uma
vida melhor.

Pré-requisitos ‘Plant Based Chef’
no Rise to Shine
● Presença em 100% das aulas de culinária;
● Execução e entrega de todas as tarefas
propostas ao longo do curso;
● Prova presencial numa cozinha profissional,
com supervisão e assistência da equipe NOS
Escola, onde serão avaliadas:
● Desenvoltura na cozinha
● Técnica
● Organização e limpeza
● Criatividade

Coach de Saúde Integral: Esta
especialização traz os conhecimentos e as
ferramentas necessárias para você auxiliar
outras pessoas a adotarem um estilo de
vida saudável. Ensinamos os
fundamentos, metodologias e ética para
trabalhar com coaching e damos as bases
de empreendedorismo para que você faça
uma boa gestão da sua nova carreira.
Pré-requisitos ‘Coach de Saúde Integral’ no
Rise to Shine
● Presença em 80% das aulas da extensão de
Coaching de Saúde Integral
● Presença em 100% das sessões de coaching
ao longo do curso
● Entrega do TCC (trabalho conclusão de
curso)

10. O Rise to Shine
tem 2 formatos.
Escolha o que melhor
se adapta a você
Principais diferenças
'No Seu Ritmo'
● Estude quando e onde quiser. Faça
consoante sua disponibilidade de tempo
e horário.
● Aulas 100% gravadas.
● 1 sessão mensal de coaching em grupo
ao vivo com Coach NOS Escola
● Duração de 5 a 10 meses, você escolhe.
‘Híbrido’
● Faça parte de uma turma e interaja com
professores e alunos.
● Aulas gravadas, ao vivo e presenciais
● 1 sessão mensal de Coaching em grupo
ao vivo com a Anna Elisa de Castro
● Mesas redondas e dinâmicas de
interação.
● Turma única para 2022.
● Vagas limitadas.

RISE TO SHINE
NO SEU RITMO

MESMO
CURRíCULO

RISE TO SHINE
HÍBRIDO

Um mix de aulas
online (gravadas e
aulas online e
ao vivo) e
gravadas (com
presenciais.
edição) disponíveis
Suporte das aulas
na nossa plataforma.
gravadas disponíveis
na plataforma.

DURAÇÃO

Entre 5 a 10 meses,
de acordo com a
vontade do aluno.

8 meses
(veja o calendário na
próxima página)

COACHING

1 encontro de grupo
por mês com um
coach formado pela
NOS Escola

1 encontro de grupo
por mês com a
fundadora da NOS
Escola, Anna Elisa.

Maior interação com
Liberdade de fazer as
outros alunos,
aulas no ritmo
professores e a
desejado.
VANTAGENS Possibilidade de fazer fundadora da Escola.
o curso mais rápido.
Módulo presencial
Investimento menor.
em Lisboa, Portugal.

MATERIAL

Kit aluno com faca de
cerâmica, avental e
caderno NOS escola

Kit aluno completo

11. Calendário ‘Híbrido’
Mês
ABR

Dias

Coaching
Encontro
Fim de
Dia de
em
presensemana* semana* grupo*
cial**

9 e 10
27
11

MAI

14 e 15
21
25
1

JUN

4e5
22
25
6

JUL

9 e 10
20

AGO

20 e 21
27
8 à 12

SET

24
28
1e2

OUT

22 e 23
29

NOV

19 e 20
27

*online e ao vivo via zoom

** Lisboa

12. Corpo docente

Anna Elisa de Castro
Curadora
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mãe do Vicente
Cuidadora do planeta
Fundadora da N.O.S. Escola
Autora do livro Sem Tempero não dá
Health Counselor pela IIN - Institute for
Integrative Nutrition
Chef pela NAGI - Natural Gourmet Institute
Food Educator pela Food Studies Institute
Certificada pela American Association of
Drugless Practitioners (AADP)
Certificada pela Teachers College Columbia
University
Colunista da Veja Rio
Apresentadora do Fazendo a Festa e
Papinhas e Comidinhas no GNT
Criadora e apresentadora do programa
Sem Tempero Não Dá
Formada em administração de empresas
pela PUC-RIo

Nossos professores
Alberto Gonzalez
Ale Luglio
Alex Botsaris
Ana Paula Barros
Ana Salcedo
Ana Viçoso
Angela Placido
Anna Elisa de Castro
António Sarpe
António Tigre
Bárbara Leão
Beth Berardo
Beth Richard
Bettina Nielsen
Bianca Fraga
Bruno Katz
Carlos Andrade
Carol Aguyar
Carol Vaz
Carolina Nocetti
Catarina Valente
Cátia Antunes
Cátia Curica
Cris Chartuni
Cynthia Brant
Daniel Biron
Danielle Tavares
Duda Witt
Eric Slywitch
Eunice Maia
Fabi Sabatini
Fátima Anselmo
Fernanda Botelho
Fernanda Magalhães
Fernando Goldenstein
Francisca Feiteira
Geeta Stilwell
Grace Marzano
Henrique Pistilli

Inês Braconnot
Ipe Aranha
Joana Kouprianoff
Joana Limão
João Nogueira
Karen Matesco
Karen Schlosser
Karina Araujo
Karla Todeschini
Katia Hannequim
Koho Mello
Lara Toledo
Laura Pires
Lidi Barbosa
Luana Ferreira
Lucas Chiabi
Luna Azevedo
Maíra Graber
Marcelo Scofano
Mariana Baleeiro
Mariana Garcez
Mariana Ochs
Marina Bezze
Moira Malzoni
Nanda Carneiro
Nat Luglio
Paula Galvanini
Paulo Horta
Pedro Valdjiu
Rosane Oliveira
Rosemarie Jungen
Ruy Marra
Sabrina Jeha
Sara Montes
Sofia Paixão
Sónia Jordão
Tatiana Navega
Úrsula Freitas

13. O que você ganha
ao se inscrever?
★ Acesso a plataforma EAD no
computador e telefone por mais 6 meses
após a conclusão;
★ Kit Boas-vindas e materiais didáticos;
★ Acompanhamento da nossa equipe de
coaches;
★ Referências bibliográficas de materiais
complementares;
★ Acervo de mais de 500 receitas;
★ Flexibilidade de estudar de onde estiver;
★ Possibilidade de criar uma nova carreira
em menos de 1 ano;
★ Integração na Rede Amarela;
★ Certificado de Agente de Saúde Integral;
★ Descontos em outros cursos da NOS
Escola.

Vantagens
do online
★ Você aprende a cozinhar na sua própria
cozinha com os seus utensílios;
★ Você participa do processo culinário
como um todo, desde o momento da
compra até a confecção. Você ganha
mais segurança, desenvoltura e
autonomia;
★ Possibilidade de poder pausar e rever
aulas quando quiser;
★ Flexibilidade de horários;
★ Pode assistir as aulas de pijama no
conforto do seu sofá;
★ Pode assistir as aulas de qualquer lugar
poupando tempo de deslocamento;
★ Turma multicultural - conhece pessoas
de todo o mundo;
★ Maior concentração pois há menos
distrações.

14. Investimento
Em Reais
1. Rise to Shine Híbrido
R$ 16.780 parcelado em até 10x R$1.678
Ou R$ 14.570 à vista com desconto
Inclui prova opcional para se formar
como Plant Based Chef

2. Rise to Shine
No Seu Ritmo
R$ 9.960 parcelado em até 10x R$996
Ou R$8720 à vista com desconto
Não inclui prova opcional para formar como
Plant Based Chef - R$1.115

3. Extensão Coach
de Saúde integral
R$3.176 parcelado em até 6x
Ou R$2.645 à vista com desconto
(Valores finais com impostos)

Em Euros
1. Rise to Shine Híbrido
€3.572 parcelado em até 10x €357,2
Ou €2.978 à vista com desconto
* Inclui prova opcional para se formar
como Plant Based Chef

2. Rise to Shine
No Seu Ritmo
€1.880 parcelado em até 10x R$188
Ou €1.538 à vista com desconto
* Não inclui prova opcional para se formar
como Plant Based Chef - €260

3. Extensão Coach
de Saúde integral
€566 parcelado em até 6x
Ou €440 à vista com desconto
(Valores finais com impostos)

15. Como se inscrever
no Rise to Shine?

1

Escolha o formato que
melhor se adapta a você

2

Escolha a forma de pagamento

3

Entre em contato com a nossa equipe

Se tiver alguma dúvida, a nossa equipe vai
te ajudar a encontrar a melhor opção de
curso, tirar todas as suas dúvidas e te
ajudar com a sua inscrição.
Agende uma ligação ou mande email para
contato@nosescola.com

16. O que nos
diferencia das outras
escolas?
Aulas laboratório
Você sempre sai das aulas com
ferramentas para colocar os novos
aprendizados em prática imediatamente.
Rede Amarela
Você vai ter uma rede incrível de apoio
dentro da sua turma e, rapidamente de
outras turmas, além do contato com
professores e fornecedores da escola.
Rede impulsionadora, do bem
A nossa Rede Amarela te ajuda a
promover seu novo negócio ou projeto e
incentiva cada passo do seu caminho.
Informalidade - é pessoal
Conhecemos cada um dos alunos. A nossa
Gerente de Felicidade vai te acompanhar
ao longo da sua trajetória.
Acesso à equipe
Você terá contato direto com toda a equipe
e com a fundadora da Escola, que vão
apoiar a sua trajetória.

17. Testemunhos
Lara Toledo
Head de mercado
internacionais do
Inside Timer
Turma 3 - Brasil
"A NOS Escola foi essencial para o meu
desenvolvimento e minha transição de
carreira. Enriqueci minha bagagem de
conhecimentos com o leque de disciplinas
apresentadas. Escolhi aquelas com as
quais tive mais afinidade e me aprofundei
nos estudos e na aplicação prática em
minha vida, tornando-me uma pessoa
melhor e mais saudável. Recentemente,
pude transitar minha carreira principal
para uma área mais alinhada com meu
valores. Ter a NOS no currículo foi
determinante para meu sucesso no
processo seletivo. Acima de tudo, a
NOS é uma escola de vida e de
oportunidades!"

Felipe Marzano
Médico cardiologista e
nutrólogo
Turma 6 - Brasil
“A NOS Escola marcou um momento de
transição e transformação muito
importante em minha vida! Médico,
casado e pai de três meninas, vinha há
pouco tempo de um burnout no trabalho e
trazia comigo uma necessidade de
ressignificar a minha trajetória e
valorizar o que realmente é importante
para mim. Para a minha surpresa, não só
aprendi a como enriquecer a minha
alimentação e preparar pratos que me
surpreendem até hoje! Aprendi a me
conhecer melhor, e ouvir as minhas
necessidades. Entendi que faço parte da
natureza e preciso cuidar da saúde dela
também! Descobri um grupo de pessoas
com a mesma sintonia de fazer o bem, e
isso nos dá força. Investi indiretamente,
na minha família, que hoje colhe os frutos
de tanto aprendizado. Dei um upgrade
na minha relação médico/paciente e
me sinto confortável em orientar
mais para prescrever menos
medicamentos.”

Luiza Cirello
Fundadora da Cultive
Turma 4 - Brasil
“A NOS Escola foi um divisor de águas na
minha vida. Tanto pessoal, quanto
profissional. Na NOS Escola aprendi que
uma vida saudável é muito mais do que
comer bem. Aprendi que para fazer a
diferença, eu tenho que começar
por mim. Aprendi sobre o prazer de
encontrar a minha tribo. Aprendi
sobre empreendedorismo do bem.
Aprendi a perder o medo de pegar avião
sozinha, deixando dois filhos pequenos em
SP. Aprendi a usar a criatividade para
transformar alimentos. Aprendi que nós e
a natureza somos uma coisa só, que o que
é bom pra mim também tem que ser bom
para o outro e para o planeta. Hoje sou
muito mais atenta as minhas escolhas e
ao meu impacto no mundo! Gratidão
eterna a NOS Escola que é uma escola que
transforma vidas!”

18. Marcas parceiras
Atualmente são muitas as empresas que
querem ter sua marca ligada à saúde, bem
estar e sustentabilidade. Temos o orgulho de
ter como parceiros empresas multinacionais,
médias e pequenas empresas nacionais e, até
mesmo aquele pequeno produtor que está
iniciando e precisa de uma oportunidade
para expor seu produto.

Fale com a gente ; )
whatsapp: +351 916 229 997
email: contato@nosescola.com
site: nosescola.com
instagram: @nos.escola

