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Informação pessoal 

Nome  Sousa, Cláudia Cristina Assunção 

Morada  Rua Miguel Bombarda, n.º 3, 4ºDto Viseu 

Telefone  912079346 

Nacionalidade  Portuguesa 

Data de nascimento  17/ 01/ 1975  

Correio electrónico  floresdelivro@gmail.com 

Site  www. intervencao-social.com 

 
 
 

Experiência profissional   

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 2 de Fevereiro de 2013 – até à data 

Flores de Livro, em parceria com a Escola da Noite, no Teatro da Cerca São Bernardo. 

• Tipo de empresa ou sector  Companhia de Teatro – Associação Cultural sem fins lucrativos 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora de Histórias/ Formadora 

Realização de duas sessões de conto no 1º sábado de cada mês e realização de acções de 
formação. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 Julho  de 2013 – até à data 

Movimento Pelo Bairro/Associação O BAirro 

• Tipo de empresa ou sector  Movimento de cidadãos voluntarios 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Voluntariado 

Trabalho administrativo, concepção, dinamização e avaliação de projectos de intervenção 
social, cultural, educativa e de animação, participação em reuniões de equipa e reuniões com 
outras entidades parceiras. 

Concepção e implementação de práticas participativas. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 5 a 9 de Outubro 2016 

Zunzum - Associação cultural 

• Tipo de empresa ou sector  Artes e cultura 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de sessões de conto, no espaço criança, no evento Outono Quente 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 1 de Outubro de 2016 

Município de Ourique  

• Tipo de empresa ou sector  Biblioteca Municipal 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de sessão de contos no âmbito da XX Feira do Livro de Ourique, para famílias 

mailto:floresdelivro@gmail.com


• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 9 a 11 de Setembro de 2016 

Laredo - Associação Cultural 

• Tipo de empresa ou sector  Cultura, arte, educação 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de sessões de conto para a comunidade em espaços associativos 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 5 a 7 de Agosto de 2016 

Associação para o desenvolvimento de Pitões 

• Tipo de empresa ou sector  Sida 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de sessões de conto para a comunidade 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 26 de Julho de 2016 

Centro Social de Orgens 

• Tipo de empresa ou sector  Centro de Dia 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de sessões de conto com os utentes do centro de dia, no âmbito da 
celebração do Dia dos Avós 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 13 a 16 de Julho de 2016 

Acert/ Livraria Sidarta 

• Tipo de empresa ou sector  Cultura e arte 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de sessões de conto no âmbito do festival Tom de Festa 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 24 a 27 de Maio de 2016 

APEC -  Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual 

• Tipo de empresa ou sector  Arte, cultura e educação 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de sessões de conto para crianças no âmbito do Festival das Artes na Quinta 
da Cruz 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 23 de Abril de 2016 

Município de Beja 

• Tipo de empresa ou sector  Biblioteca Municipal 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora, mediadora da leitura e animação 

Desenvolvimento de uma sessão de contos e oficina pedagógica no âmbito das celebrações do 
Dia Internacional do Livro e do Direito de Autor 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
  15 e 17 de Março de 2016 

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 

• Tipo de empresa ou sector  Educação 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de sessões de conto 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 Fevereiro, Março e Abril de 2016 

Livraria Alfarrabista Sidarta 

• Tipo de empresa ou sector  Comércio 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora e mediadora da leitura 

Desenvolvimento de duas sessões de conto e leitura mensais para adultos e para crianças e 
famílias 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 25 de Fevereiro de 2016 

Ilustrada – Jornada de ilustração 

• Tipo de empresa ou sector  Universidade da Beira Interior 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Apresentação do Projecto Flores de Livro a participantes da jornada e organização de 
exposição de trabalhos de diversos ilustradores, resultado da dinamização de um grupo 
de artistas plásticos, para a Exposição Ilustrada 



• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 4 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 2016  

Flores de Livro – residência artística na Cadeira Amarela Viseu 

• Tipo de empresa ou sector  Animação 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Direcção de projecto 

Concepção,divulgação, realização, dinamização e avaliação das actividades programadas 
(sessões de conto, oficinas, exposições, conversas) 

 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 26 de Julho de 2015 

Um Porto de Contos – Encontro Internacional de Narração Oral 

• Tipo de empresa ou sector  Formação e animação na área do Conto 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Animadora e mediadora de livro (voluntariado) 

Desenvolvimento de uma sessão de conto, leitura e promoção de livros 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 17 de Julho de 2015 – até 31 de Agosto de 2015 

Smilecatch – Projecto de Animação e Eventos, Lda/ Hotel Vidamar Algarve Resort 

• Tipo de empresa ou sector  Empresa de animação e eventos. 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Animadora 

Concepção, desenvolvimento e avaliação de actividades de animação hoteleira para crianças e 
famílias. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 1 a 4 de Junho de 2015 

Estação do Saber – Academia de Desenvolvimento pessoal 

• Tipo de empresa ou sector  Serviços de Formação e Educação 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Formadora 

Concepção, desenvolvimento e avaliação do Módulo Animação em Instituições Sociais (12 
horas) do Curso Técnico Auxiliar de Geriatria e Apoio Domiciliário. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 26 de Janeiro de 2015 – 31 de Junho de 2015 

Idade Ativa 

• Tipo de empresa ou sector  Empresa de apoio domcicliáio e serviços gerontológicos. 

• Tipo de empresa ou sector  Ajudante Familiar 

Trabalhos diversos na área dos cuidados pessoais (higiéne, alimentação, acompanhamento a 
consultas, exames e terapias) e domésticos, dos clientes da empresa). 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 18 de Março de 2015 

Câmara Municipal de Arganil 

• Tipo de empresa ou sector  Biblioteca Municipal/ Feira do Livro/ Escolas 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Contadora de Histórias 

Realização de quatro sessões de conto, no âmbito das actividades de animação durante a 22ª 
Feira do Livro de Arganil, para todas as crianças do 1º ciclo do concelho. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 7 de Dezembro 2014 a 21  de Dezembro de 2014 

Nascer nas Artes -  Flores de Livro Especial de Natal  no Teatro da Cerca São Bernardo 

• Tipo de empresa ou sector  Agência para a promoção da Baixa de Coimbra 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Animadora 

Realização de oficinas pedagógicas para crianças entre os 6 e os 12 anos, aos sábados e 
domingos, durante o mês de Dezembro. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 27 a 31 de Agosto de 2014 

Câmara Municipal de Beja e Associação para a defesa do património cultural de Beja. 

• Tipo de empresa ou sector  Sector da cultura e educação 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Realização de sessão de contos, leitura e promoção de livros (voluntariado) 

Realização de sessão de contos para crianças/jovens com necessidades educativas especiais. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 04 de Fevereiro de 2014 – Agosto de 2014  

Particular 

• Tipo de empresa ou sector  Geriatria 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
 Responsável pelos cuidados gerais de uma idosa, com diagnóstico de Alzheimer e acidentes 

cardiovasculares, entre outros, 24h/dia, e cuidados com a casa.  



responsabilidades 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 3 de Fevereiro a Junho de 2013 

Fnac, Palácio do Gelo, Viseu 

• Tipo de empresa ou sector  Centro Comercial 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Animadora 

Dinamização do espaço Fórum Criança através da realização de actividades lúdico 
pedagógicas, com recurso a livros, jogos, material de expressão plástica, música, etc. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 20 a 26 de Agosto 2012 

Forum Viseu 

• Tipo de empresa ou sector  Centro Comercial 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Animadora Voluntária 

Dinamização do espaço criança através da realização de contos, actividades de expressão 
plástica e guarda de crianças, durante um período curto de tempo previamente acordado. 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 17 a 22 de Julho 2012 

Município de Viseu/ Jardins Efémeros 

• Tipo de empresa ou sector  Colectivo associativo, Câmara Municipal de Viseu, ADDLAP 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Animadora Voluntária 

Concepção e dinamização do espaço Flores de Livro (encontros com escritores, ilustradores e 
contadores de histórias e realização de actividades de animação com instituições de apoio à 
infância, juventude e terceira idade) 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 Novembro 2011 

Inatel 

• Tipo de empresa ou sector  Fundação com varias valências 

• Função ou cargo ocupado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Animadora Voluntária 

Realização de sessões de contos para idosos a usufruir da actividade Férias Sénior 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 28 e 29 de Novembro 

Câmara Municipal de Castro Daire 

• Tipo de empresa ou sector  Biblioteca 

• Função ou cargo ocupado  Formadora voluntária 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Concepção e realização de duas acções de formação sobre animação do livro e da leitura para 
agentes educativos.  

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 4 e 22 de Julho 

Casas do Visconde 

• Tipo de empresa ou sector  Férias para crianças em regime de acampamento 

• Função ou cargo ocupado  Animadora voluntária 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Desenvolvimento de actividades de animação com os participantes nas actividades 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 21 a 24 de Julho 

Município de Viseu 

• Tipo de empresa ou sector  Colectivo associativo, câmara municipal 

• Função ou cargo ocupado  Animadora Voluntária 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Desenvolvimento de Sessões de Conto 

• Datas  

• Nome e endereço do empregador 
 Julho de 2011 

Lar do Sameiro 

• Tipo de empresa ou sector  Lar de acolhimento de pessoas com doença mental 

• Função ou cargo ocupado  Animadora 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Desenvolvimento de actividades de animação, desenvolvimento e ocupação do tempo livre dos 
utentes do lar 

• Datas  Janeiro  de 2011 

• Nome e endereço do empregador  Centro Kailas, Rua Alexandre Herculano, n.º 562 F, Viseu 

3510  – Viseu 



• Tipo de empresa ou sector  Centro Terapêutico 

• Função ou cargo ocupado  Voluntariado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Realização de sessões de contos. 

• Datas  Fevereiro a Março de 2010 

• Nome e endereço do empregador  Universidade Portucalense, Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541 
4200 072 – Porto 

• Tipo de empresa ou sector  Universidade Privada 

• Função ou cargo ocupado  Voluntariado 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Elaboração do Projecto “Velhice e Envelhecimento - Plataforma Web 2.0 “ e elaboração de 
candidatura ao Programa “Entre Gerações” da Fundação Calouste Gulbenkian. Apesar da 
candidatura não ter sido aprovada, o projecto contínua a ser inovador e a colmatar falhas e a 
responder a necessidades existentes, no que diz respeito à velhice e envelhecimento. 

• Datas  De Janeiro de 2006 a Outubro de 2010 

• Nome e endereço do empregador  Cáritas da Paróquia da Queiriga, Vila Nova de Paiva, Projecto ideia.pt/ Programa 
PROGRIDE, Av. Cimo do Souto 

• Tipo de empresa ou sector  Acção Social 

• Função ou cargo ocupado  Técnica Superior de Educação Social 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Programação, desenvolvimento e avaliação de actividades diversas no âmbito das 10 acções 
do projecto (Prevenção do Abandono Escolar, Centro de Atendimento Juvenil, Unidade Móvel 
de Saúde, Prevenção do Alcoolismo, Promoção da Igualdade de Oportunidade para o Cidadão 
Portador de Deficiência, Adaptabilidade e Formação, Orientação Profissional, Reabilitação de 
Habitações Degradadas, Implementação do Suporte Tecnológico). Colaboração na organização 
do II Encontro de Serviço Educativo, Diferentes Leituras. Desenvolvimento de actividades de 
animação em lares de 3ª idade (leitura e narração oral, expressão plástica, ilusionismo, 
exercício físico, etc.) 

• Datas  De Outubro de 2002 a Janeiro de 2006 

• Nome e endereço do empregador  Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva 

• Tipo de empresa ou sector  Acção Social, Educação, Cultura 

• Função ou cargo ocupado  Técnica de 2ª classe de Educação Social 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 

 

 
 

 Responsável pelo Serviço Educativo da Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro, de Vila Nova de 
Paiva (BMAR), dinamização da Biblioteca Itinerante EMA (Espaço Móvel de Animação), 
desenvolvimento de actividades de animação e secretariado no Auditório Municipal Carlos 
Paredes (AMCP), responsável pelos Serviços da Componente de Apoio à Família em 
articulação com a Coordenadora Pedagógica do Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro de 
Vila Nova de Paiva, participação na organização do 1º Encontro Nacional de Serviço Educativo 
Diferentes Leituras. 

• Datas  De Agosto de 2001 a Julho de 2002 

• Nome e endereço do empregador  Casa do Povo do Concelho de Vila Nova de Paiva, Projecto Crescer em Cidadania/ 
Programa Luta Contra a Pobreza 

• Tipo de empresa ou sector  Acção Social 

• Função ou cargo ocupado  Técnica de 2ª classe de Educação Social 

• Principais actividades e 
responsabilidades 
 

 Programação, desenvolvimento e avaliação de actividades diversas no âmbito das acções do 
projecto, nomeadamente a elaboração do Projecto para a Ludoteca Itinerante em articulação 
com o IAC, desenvolvimento de actividades diversas com os ATL do conselho, articulação com 
o Projecto Rua do I.A.C. a realização de workshops na área da animação para profissionais da 
área da educação. 

• Datas  De Maio a Agosto de 2001 

• Nome e endereço do empregador  Laboratório Moderno 

• Tipo de empresa ou sector  Laboratório de Análises Clínicas 

• Função ou cargo ocupado  Assistente Administrativa 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Expediente geral 



• Datas  De Novembro de 2000 a Junho de 2001 

• Nome e endereço do empregador  Clube do Moinho 

• Tipo de empresa ou sector  Instituição com intervenção na área da formação moral, pessoal e social de jovens 

• Função ou cargo ocupado  Encenação Teatral 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Dinamização de um grupo de jovens na vertente da expressão dramática 

• Datas  De Outubro de 1999 a Abril de 2001 

• Nome e endereço do empregador  Confraria ou Irmandade de Sta. Eulália 

• Tipo de empresa ou sector  IPSS 

• Função ou cargo ocupado  Responsável pelos serviços de actividades de Tempos Livres e Serviço de Apoio Domiciliário 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Planificação, desenvolvimento e avaliação das actividades de tempo livre das crianças, 
planificação e avaliação do Serviço de Apoio Domiciliário. 

• Datas  De Março a Junho de 1999 

• Nome e endereço do empregador  Câmara Municipal de Viseu/ Programa de Luta Contra a Pobreza 

• Tipo de empresa ou sector  Acção social 

• Função ou cargo ocupado  Voluntária 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Desenvolvimento de actividades de investigação, caracterização da população e animação no 
Centro Comunitário do Bairro Social de Paradinha 

• Datas  De Janeiro a Março de 1999 

• Nome e endereço do empregador  Centro de Orientação e Apoio à Família 

• Tipo de empresa ou sector  Acção social 

• Função ou cargo ocupado  Voluntária 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Atendimento de utentes com problemas na área da educação e do alcoolismo 

 

Formação Académica e 
Profissional 
• Datas  Outubro de 2004 a Dezembro de 2005 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Coimbra 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Desenvolvimento Local, Formação de formadores,  

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura Bietápica em Animação Socioeducativa 

• Classificação obtida  14 

• Datas  Setembro de 1995 a Fevereiro de 1999 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico do Porto 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Psicologia, Sociologia, Dinâmica de Grupos, Intervenção Comunitária, Culturas Juvenis 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Bacharelato em Educação Social 

• Classificação obtida  13 

 

Aptidões e competências 
pessoais 

Primeira língua  Português 

Outras línguas 

  [ Francês e Inglês ] 

• Compreensão escrita  Boa 



• Expressão escrita  Média 

• Expressão oral  Boa 

  [ Espanhol ] 

• Compreensão escrita  Média 

• Expressão escrita  Média 

• Expressão oral  Média 

Aptidões e competências 
sociais 

 

 No âmbito das funções que tenho desempenhado ao longo da minha vida pessoal e 
profissional, tenho desenvolvido relações positivas com pessoas de várias idades, etnias e 
classes sociais, e assumido funções de liderança de equipas, demonstrando facilidade na 
comunicação.  

Aptidões e competências de 
organização 

 Desenvolvimento de actividades diversas em articulação com IPSS, escolas e autarquias, 
realização de acções de formação, nomeadamente para funcionárias da Componente de Apoio 
Á Família de Vila Nova de Paiva e Mundão, realização de oficinas de escrita criativa com 
adultos, nomeadamente na Livraria da Praça em Viseu e com alunos do Ensino Recorrente de 
Vila Nova de Paiva. 

Aptidões e competências 
técnicas 

 Domínio das novas tecnologias da informação na óptica do utilizador. 

Aptidões e competências 
artísticas 

 

 Ao longo da minha formação académica e ao longo da minha experiência profissional tive a 
oportunidade de desenvolver e aprofundar conhecimentos ao nível da expressão plástica, da 
expressão dramática (adaptação de textos, encenação e dramatização), ao nível da promoção 
da escrita e leitura, do cinema de animação. Participei também em diversas formações sobre 
técnicas de animação relacionadas com reciclagem, modelagem de balões, pinturas faciais e 
ilusionismo. 

Carta(s) de condução  VS – 91676 de 15/ 11/ 94 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 


