
 
 
 

Cláudia Sousa 

Apresentação: 

Licenciada em animação sócio-

educativa, trabalho desde 1999 

em projetos e acções nas áreas 

da intervenção social, educação, 

desenvolvimento, cultura e arte. 

Sou mãe de dois jovens adultos, 

que em muito têm contribuído 

para o meu desenvolvimento 

biopsicossocial. 

 

Dados pessoais: 

Nome: Sousa, Cláudia Cristina 

Assunção. 

Data de Nascimento: 

17/01/1975. 

Nacionalidade: Portuguesa. 

N.º cartão cidadão: 10501362. 

Nif.: 220060681. 

N.º carta de condução: VS – 

91676 7 de 15/11/1994. 

 

Contatos: 

Morada: Rua Miguel Bombarda, 

n.º 3, 4º dto, 3510-089 Viseu. 

Site: www.intervencao-

social.com. 

Email: floresdelivro@gmail.com. 

Telefone: 912079346/ 

232468179. 

 

Experiência profissional 

 

- Técnica de 1º grau, em Animação sócio-educativa: 

Em trabalhadora independente, de dezembro de 2010 até à data. 

Concepção, desenvolvimento e avaliação de ações de animação, oficinas e 

formações. Divulgação e assuntos administrativos gerais, articulação com 

entidades promotoras e outros parceiros. 

Para além do trabalho com escolas, bibliotecas, associações, etc., participei em 

diversos encontros dos quais destaco Palavras Andarilhas (Beja), Contos de Avó 

(Vila Nova de Famalicão), Um porto de Contos (Porto), Rio de Contos (Almada), 

Fiadeiro de Contos (Montalegre), Dias do Desassossego (Lisboa) Jardins 

Efémeros, EDUCARTE - Festival de Práticas Artísticas, Mescla e Outono 

Quente, em Viseu. 

Colaboro, desde 2013, com a A Escola da Noite e Teatro da Cerca de São 

Bernardo, em Coimbra, fazendo parte do grupo de artistas responsável pelos 

Sábados para a Infância. Desenvolvi, com o Teatro Viriato, Viseu, atividades 

regulares do programa e no projeto A caminho de mim. 

Sou responsável por 365 Dias de Leitura, projeto comunitário de promoção do 

livro e da leitura, através do digital, com preocupações especiais no que diz 

respeito a acessibilidade e inclusão, nomeadamente de pessoas com cegueira 

e migrantes, desde março de 2021. 

 

Em Cáritas da Paróquia da Queiriga, Vila Nova de Paiva, Projecto ideia.pt/ 

Programa PROGRIDE, de janeiro de 2006 a outubro de 2010. 

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. 

 

- Técnica de 2º grau, em Educação social: 

Em Município de Vila Nova de Paiva, de outubro de 2002 a janeiro de 2006. 

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. 

http://www.intervencao-social.com/
http://www.intervencao-social.com/


Aptidões e competências 

pessoais 

Competente na resolução de 

conflitos. Forte capacidade de 

adaptação e perseverança. 

Facilidade na liderança e 

trabalho de equipa. Excelentes 

capacidades de expressão, 

interpretação e comunicação, 

orais e escritas. Criativa, 

organizada e pró-ativa, com 

ótimas capacidades na gestão 

de tempo e recursos. 

 

Aptidões e competências 

técnicas 

Capaz de criar, gerir e dirigir, 

com competência, projetos e 

instituições socioeducativas. 

Facilidade na criação e 

interpretação de gráficos, 

tabelas, quadros e esquemas. 

Facilidade na utilização de 

scanners, fotocopiadoras, 

telefones, faxes e outros 

equipamentos similares. 

Facilidade na utilização de 

software de processamento de 

texto, folhas de cálculo, criação 

de apresentações, programas de 

e-mail e browsers para navegar 

na internet. 

 

Línguas: 

Português/ 

Muito boa compreensão e 

expressão oral e escrita. 

Inglês, francês e espanhol 

Muito boa compreensão e 

expressão oral, boa 

compreensão e expressão 

escrita. 

 

Em Casa do Povo do Concelho de Vila Nova de Paiva de agosto de 2001 a julho 

de 2002. 

Programação, desenvolvimento e avaliação de actividades diversas no âmbito 

das acções do Projecto de Luta contra a Pobreza, nomeadamente a elaboração 

do Projeto 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. 

 

Em Confraria ou Irmandade de Santa Eulália de outubro de 1999 a maio de 

2001. 

Planificação, desenvolvimento e avaliação das actividades de tempo livre para 

as crianças com idades entre os 4 e os 12 anos, inscritas no serviço. Planificação 

e avaliação do trabalho de Serviço de Apoio Domiciliário prestado aos utentes 

idosos. Organização de reuniões de pais, equipas e com a direção. 

 

- Ajudante familiar: 

Em Idade Ativa, de 26 de janeiro de 2015 a 31 de junho de 2015. 

Prestação de cuidados de higiene e conforto, pessoal e habitacional, tratamento 

de roupas, planeamento, confecção e acompanhamento da alimentação. 

Administração de medicação mediante prescrição médica, acompanhamento 

em deslocações ao exterior. 

 

- Assistente administrativa: 

Em Laboratório Moderno, de maio a agosto de 2001. 

Expediente geral relacionado com o trabalho do laboratório de análises clínicas, 

incluindo o atendimento ao cliente. 

 

Formação académica: 

- Licenciatura em animação sócio-educativa em dezembro de 2005, na Escola 

Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Coimbra. 

- Bacharelato em Educação Social, obtido em fevereiro de 1999, na Escola 

Superior de Educação, do Instituto Politécnico do Porto. 

 

Outras certificações: 

- Certificado de competências pedagógicas, em abril de 2013, pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional.  
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