PERFIL DO PROFESSOR DO 1º CICLO NO CEI:

- Tem presente o quanto o 1º ciclo marca o aluno como pessoa para toda a vida. A
responsabilidade é grande, há que criar e desenvolver o gosto pela descoberta em cada criança,
respeitando o seu ritmo, dificuldades e anseios;
- Evidencia conhecimento científico e criatividade. Domina as áreas de conhecimento a serem
trabalhadas, realiza ações pedagógicas com criatividade, dinamismo e eficácia e adequa estratégias
e metodologias didáticas ao perfil de cada um dos alunos da sala. Está e mostra-se atualizado. É
inovador e está atento à inovação que vai existindo no seu setor;
- Tem uma enorme paixão pelo ensino a crianças e pelo seu desenvolvimento. O trabalho com
crianças requer disposição, carinho, responsabilidade e uma imensa energia que apenas quem gosta
realmente do que faz consegue ter;
- É parceiro das famílias no desenvolvimento de cada criança. Em conjunto, estabelecem os
objetivos a alcançar em cada fase do desenvolvimento da criança e desenvolvem estratégias para o
conseguir – PDA. Relaciona-se com proximidade com a família, esclarece dúvidas e tranquiliza
anseios.
- É um exemplo e inspiração para os seus alunos, mostrando-lhes as suas qualidades de
excelência e as características em que pode ser apreciado pelos seus alunos;
- É Líder para as crianças da sua sala, colegas de trabalho e professores da turma. Enquanto
Coordenador de Equipa Educativa (CEE), certifica-se de que os procedimentos de cada um dos
professores da turma estão alinhados com os valores e objetivos do Projeto Educativo do colégio e
potenciam competências de excelência na construção de pessoas de excelência, em cada um dos
seus alunos;
- Está disponível para a sua auto-avaliação, ouvindo as crianças da sua sala, famílias e colegas
quanto aos aspetos a melhorar no seu desempenho;
- Está profundamente envolvido no Projeto Educativo da escola.

