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Os meus estudantes descrever-me-ão como uma professora exigente, mas justa. Uma das minhas principais aptidões é manter a
sala de aula de forma disciplinada, com estudantes de todas as idades. Graças à minha atitude autoritária para com os estudantes
consigo ganhar a sua confiança e respeito. Penso que é importante ensinar às crianças acerca de assuntos como a inclusividade e
discutir temas relacionados com a sociedade multicultural dos dias de hoje. Como professora de educação física, tento utilizar a
minha paixão por desporto para ensinar as gerações mais novas a construirem confiança e trabalharem como equipa. Após ter
ganho experiência profissional no meu atual empregador - Escola Primária de São Cristóvão - procuro agora um novo desafio de
forma a poder trabalhar com estudantes com necessidades especiais.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Professora

Set 2014 - Presente

Escola Primária de São Cristóvão, Estremoz
Professora de 4º ano
Membro ativo do conselho de professores
Desde 2015 como professora de Educação Física

APTIDÕES
Ensino

Muito bom

Manter disciplina de aula

Bom

Planeamento de aulas

Bom

Sensividade intercultural

Bom

CURSOS
Compreender a Aprendizagem e o Progresso em Educação Física

Mar 2018

Creative Education
Identificar características de aulas de Educação Física eficazes
Utilizar o modelo de "núcleo quatro" para planear e criar aulas de Educação Física de qualidade
Noções de estilos de ensino e como estes impactam a aprendizagem em Educação Física
Visão geral dos princípios de avaliação, monitorização e registo

F O R M A Ç Ã O E Q U A L I F I C A ÇÕ E S
Pós-Graduação Educação Básica

Set 2013 - Jul 2014

Universidade de Évora, Évora
Licenciatura em Geografia

Set 2009 - Jun 2012

Universidade de Lisboa, Lisboa

INTERESSES
Desporto, Inclusividade, Feminismo, Empoderamento

IDIOMAS
Português

Nativo

Espanhol

Bom

