MODELO EUROPEU DE
CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome
Correio electrónico
Nacionalidade
Data de nascimento

[ LUÍS, Mónica ]
monicaluis2000@hotmail.com
Portuguesa
[ 07, julho, 1976 ]

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Datas (de 2014 a até 2016)
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

[ Professora de Apoio Educativo]
Escola EBI/JI de Montenegro (Agrupamento de escolas de Montenegro)
Ministério da Educação
Elemento do Gabinete de Autoavaliação do agrupamento de escolas
Prestação de apoio educativo a crianças com dificuldades de aprendizagem.

• Datas (de 2010 a até 2014)
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

[ Professora do Ensino Básico dos anos de escolaridade 1º, 2º, 3º e 4º]
Escola EBI/JI de Montenegro (Agrupamento de escolas de Montenegro)
Ministério da Educação
Coordenadora Pedagógica de Ano de Escolaridade
Coordenação Pedagógica do grupo docente e representação do mesmo em departamento de
1º ciclo

• Datas (2009/ 2010)
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

[ Professora de Apoio Educativo ]
Escola EBI/JI de Montenegro (Agrupamento de escolas de Montenegro)
Ministério da Educação
-Prestação de apoio educativo a crianças com dificuldades de aprendizagem.
Frequência na formação Desenvolvimento de Competências de Avaliação e Supervisão no
Ensino Experimental das Ciências no Ensino Básico.
Formadora do Programa de Formação Contínua em Ensino Experimental das Ciências no 1º
ciclo do Ensino Básico.

• Datas (2008/ 2009)
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

[ Professora do Ensino Básico do 3º ano de escolaridade ]
Escola EB1 n.º 2 de Loulé (Agrupamento de escolas Padre João Cabanita)
Ministério da Educação
-Frequentou o Programa de Formação Contínua: Programa Nacional do Ensino do Português
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• Datas (de 2006 a 2008)
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

[ Professora do Ensino Básico ]
Escola EB1 n.º 3 de Loulé (Agrupamento de escolas Padre João Cabanita)
Ministério da Educação
-Frequentou os programas de formação contínua em Ensino Experimental das Ciências no 1º
ciclo do Ensino Básico e Formação Contínua em Matemática para professores do 1º ciclo do
ensino básico

• Datas (2005/ 2006)
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

[ Professora do Ensino Básico ]
Escola EB1 de Gorjões (Agrupamento de escolas de Estoi)
Ministério da Educação
-Frequentou a ação de Formação Contínua em Matemática para professores do 1º ciclo do
ensino básico; participou no Encontro “Vamos falar de Educação para a Saúde – Boas Práticas
em Saúde Escolar” e no seminário “Educador/ Professor Um Actor Decisivo na Educação”,
enquadrado no Encontro Nacional de Professores.
Integrou a equipa de avaliação das provas de Aferição de Matemática;

• Datas (de 2000 a 2005)
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

[ Professora do Ensino Básico ]
Escola EB1 de Fontaínhas (Agrupamento de escolas Diamantina Negrão - Albufeira)
Ministério da Educação
Coordenação da escola em 2004/2005
Ações de formação frequentadas: “O professor/ Actor”; “Prevenção de Comportamentos de
Risco e Promoção da Saúde”; “Educação Sexual na Escola – um projeto pedagógico para o
desenvolvimento pessoal e social”; “A motricidade infantil no Jardim de Infância e no 1º ciclo”;
“Iniciar, Comunicar e Divulgar – Desenvolvimento de Competências Básicas em Tecnologias de
Informação e Comunicação”;
Encontros: “Inclusão e aprendizagem cooperativa”; “XII Encontro Regional de Educação
Matemática (Algarmat 2002)”; “VI Encontro Nacional de Professores do 1º ciclo – A Matemática
no 1º ciclo”.
Seminários: “Contar Histórias”; “Sobredotação e Necessidades Educativas Especiais”;
Fóruns: “A Matemática e as Crianças”

• Datas (1999/2000)
• Nome e endereço do empregador
• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

[ Professora do Ensino Básico ]
Escola EB1 de Vale Silves (Agrupamento de escolas de Boliqueime – Loulé)
Ministério da Educação
-Participou no I Seminário “Alterações no desenvolvimento da criança – Todos diferentes…”, no
“V Encontro de Projetos do Algoz”, na ação de formação “Do outro lado do espelho – a literatura
infantil no universo dos livros para crianças” e concluiu com aproveitamento o Módulo de
Formação “Projeto Educativo Autonomia e Território;

• Datas (1998/1999)
• Nome e endereço do empregador

[ Professora do Ensino Básico/ Equiparada a Assistente do 1º Triénio ]
Escola EB1 de Vale Silves (Agrupamento de escolas de Boliqueime – Loulé)/ Escola Superior
de Educação da Universidade do Algarve
Ministério da Educação
-Participou no “V Encontro de Projetos do Algoz” e na Oficina de Formação “O Projecto
Educativo e a construção da autonomia”.

• Tipo de empresa ou setor
• Função ou cargo ocupado
• Principais atividades e
responsabilidades

FORMAÇÃO ACADÉMICA E
PROFISSIONAL

• Datas (de 2013 até 2015)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

Programa de doutoramento: Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciências
Experimentales, Sociales y Matemáticas y la actividad física e deportiva (IEACAD)
Universidade de Huelva
Escuela de Doctorado
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• Designação da qualificação
atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)

• Datas (de 2008 até 2011)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação
atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)

• Datas (de 1994 até 1998)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação
atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)

A desenvolver tese de doutoramento.

Mestrado em “Dinamização das Ciências em Contexto Escolar”
Dissertação: A hipótese de Progressão na Aprendizagem do Conteúdo “Reprodução” nas
Plantas.
Escola Superior de Educação e Comunicação
Universidade do Algarve
Literacia científica, didática, metodologias de investigação
Muito bom
17 (dezassete)
Licenciatura no Curso de Professores do Ensino Básico – Variante Matemática e Ciências da
Natureza.
Escola Superior de Educação e Comunicação
Universidade do Algarve
Bacharelato e licenciatura em ensino básico
Bom
14 (catorze)

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
PESSOAIS

PRIMEIRA LÍNGUA

[ Português ]

OUTRAS LÍNGUAS
• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
SOCIAIS

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
TÉCNICAS

[ Inglês ]
[ excelente ]
[ bom ]
[ excelente ]
[ Muito bom relacionamento com colegas de trabalho, sejam outros professores ou assistentes
operacionais. Boa capacidade de resolução de conflitos e facilidade na procura de soluções
para problemas práticos. ]
[ Conhecimento prático do funcionamento do programa de quadros interativos Active inspire
adquirida ao longo de três anos de trabalho direto. ]

Com computadores, tipos específicos de
equipamento, máquinas, etc.

CARTA(S) DE CONDUÇÃO

Ligeiro de passageiros
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INFORMAÇÃO ADICIONAL

[ PUBLICAÇÕES:
Luís, Mónica (2010). A hipótese de progressão na aprendizagem do conteúdo "reprodução" nas
plantas. Repositório Institucional da Universidade do Algarve. URI:
http://hdl.handle.net/10400.1/1524
Luís, Mónica, Monteiro, Rute (2011). Hipótese de progressão conceptual sobre germinação e
reprodução assexuada no âmbito do estudo da reprodução nas plantas, Livro de Atas do XI
Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação;
Luís, Mónica, Monteiro, Rute (2011).Conceptual Progression Hypotesis Study About Asexual
Reproduction and Germination in Plants Reproduction. Livro de atas de World Conference on
New trends in Science Education
Rodriguez-Miranda, F. Luís, M., Monteiro, R. (2015). Animais versus Plantas e estudo do meio Estudo comparativo de oito manuais escolares de duas editoras portuguesas. Revista
Interdisciplinar de Ciências e Artes. 2 (79-89). ISSN: 2183-4008]
[ SUBMETIDO E ACEITE PARA PUBLICAÇÃO
Luís, M., Carrillo, J., Monteiro, R. (aceite). Conhecimento especializado do Professor para
Ensinar Ciências. Ciência como Cultura. XVI Encontro Nacional do Ensino das Ciências, 10-12
set. 2015]
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