"Prémios recebidos enquanto e como docente, tendo a
artista plástica como coadjuvante"

Nível Nacional
2007/2008

•
•

Cidades Criativas – 1ª edição, promovido pela Universidade
de Aveiro – a nível nacional
Menção Honrosa – “Prémio Arte, Ambiente e Sociedade”,
atribuída pela Casa de Serralves
“Inovar in Urbe” – 12º ano 2ªTurma

2006

•

Concurso “Iniciativa Escolas, Professores e Computadores
Portáteis”, promovido pelo Ministério da Educação – projeto
“O Nome da Rua” - oferta de computadores portáteis

2002/2003

•
•
•
•
•

“A Europa na Escola - 2003” – com o tema global “A Europa
no mundo – Interdependência e solidariedade,
compreensão e tolerância – Um desafio para o futuro”;
1º lugar na categoria de Grupo III (14-16 anos) com trabalho
artístico que consistiu numa viagem a Estrasburgo (França)
para participar num “encontro Internacional de Jovens”;
3º lugar (ex-áqueo) na categoria de Grupo III (14-16 anos)
com trabalho artístico
5º lugar (ex-áqueo) na categoria de Grupo III (14-16 anos)
com trabalho artístico
Menção Honrosa na categoria de Grupo III (14-16 anos) com
trabalho artístico

1999/2000

•

Seleção de “Compassos de uma Variação” como um dos
melhores projetos na modalidade de “Projeto de Professores
com participação de Alunos” nas diversas edições do
concurso “Humanização e Valorização Estética dos
Espaços Educativos” para publicação em livro editado pelo
Ministério da Educação

1998/1999

•

Prémio no âmbito do Concurso “Humanização e Valorização
Estética dos Espaços Educativos” com “Compassos de uma
Variação”, a nível de projeto de professor/concretização de
alunos

1998/1999

•

1º Concurso “Pensar a Cidade e o Território” – 3º Prémio,
para professores, alunos e escola, com o “Faro – O Acordar
dos Sentidos” (apoio da CMF)

1997/1998

•

Prémio Constância Editores - 1ª Menção Honrosa, com o
projeto “Projetar o Passado no Futuro” no concurso “Prémio
Constância de Experiências Escolares: Área Escola”
Prémio recebido na Sala Dourada do Palácio de Queluz

1996/1997

•

Prémio no âmbito do Concurso “Humanização e Valorização
Estética dos Espaços Educativos”, promovido pelo
Ministério da Educação, a nível de projetos/concretização de
alunos

Nível Regional
2008/2009

•

Eco Projecto´09 – 2ª edição, promovido pela Almargem
1º Prémio “Faro – Cidade Verde”, 12º ano

2007/2008

•

Eco Projecto´08 – 1ª edição, promovido pela Almargem
1º Prémio “Casa Ecológica”, 12º ano

2001/2002

•

“Os Guardiões da Água do Algarve” – 3º e 5º prémios no
concurso de cartoons, escalão ensino secundário,
promovido pela DRE Algarve no âmbito do PREAA

1998/1999

• 1ª Mostra de Criatividade em Lagos – 1º Prémio, para
professoras, com a performance “Ousadias em Negro”
1998/1999

•

1ª Mostra de Criatividade em Lagos – 1º Prémio, para os
alunos, na modalidade de fotografia com fotos das
esculturas do projeto “Ousadias”

1997/1998

•

“Ser Cidadão na União Europeia” – menção honrosa
atribuída a uma aluna do 10 ano artes

Nível Local
2008/2009

•

Faro Cidade Criativa, promovido pela CM Faro
1º Prémio (ex-áqueo) “Faro – Cidade Verde”, 12º ano

Louvores escritos
2009

•

Do Diretor Regional da DRE Algarve pelo apoio e
acompanhamento às equipas participantes em “Faro,
Cidade Criativa”

•

Do Diretor Regional da DRE Algarve, pelo apoio e
acompanhamento à equipa participante em “Cidades
Criativas - “Inovar in urbe” “

•

Da Câmara Municipal de Faro, pelo projeto “WC CANINO”

•

Do Presidente do Conselho Diretivo da ESTC, Francisco St.
Aubyn no âmbito do projeto “Nuances Mediterrânicas”

2008

2003
1993

