PROPOSTA - SÓCIA EFETIVA

Nome: Paula Cristina da Costa Martins Rodrigues
Data de Nascimento: 11 de Maio de 1969
Contactos: 96 9040293; paularodrigues499@portugalmail.pt
Morada: Av. Rainha Dona Amélia Lote 7 esq. Cave - 6300-749 Guarda

A Professora Paula Rodrigues reside na Guarda, é casada e tem dois filhos. É Professora de
Educação Musical e foi docente destacada na Aldeia de Crianças SOS da Guarda, pelo Ministério
da Educação entre 2016 e 2018, ocupando um papel relevante na formação e no sucesso escolar
das crianças e jovens daquela Aldeia SOS. Diversificou as práticas pedagógicas, criou hábitos de
estudo, com melhoria dos resultados escolares, trabalhou a motivação e desenvolveu a
autoestima das crianças que tinha a seu cargo, procurando sempre que todos gostassem da
Escola e de Aprender.
Promoveu actividades complementares e de enriquecimento cultural, detetando dificuldades e
assegurando apoio educativo a quem necessitava.
Do seu perfil realçam os aspetos relacionais e a capacidade de se dar a esta população.
Transmite confiança e trabalha com as emoções também, na relação professor-aluno.
Tem formação em Inglês, Gestão de RH e Gestão Escolar, o que lhe permitiu desempenhar um
papel abrangente do 1º ciclo ao 12º ano e Cursos Profissionais.
Desde a sua saída é presença regular na Aldeia da Guarda, visitando frequentemente as crianças
e jovens. Sempre que solicitada apoia voluntariamente na parte escolar e em actividades
pontuais.
A proposta para sócia efetiva baseia-se nos seguintes pressupostos:
- Integra-se no objetivo delineado de renovação e rejuvenescimento da base de sócios;
- Tem formação académica e experiência profissional em área de interesse;
- Tem ligação à Associação, conhece e admira o modelo e atividade da mesma.
- É possuidora de perfil, interesse e competência para dar o seu contributo à Associação e está
alinhada com a Missão e Valores SOS.
Lisboa, 15 de Agosto 2020

