
Lusofonias – Oficinas de Português, registered Scottish Charity (SC046096) 

Professor(a) Pré-escolar 

Edimburgo, Escócia 

O Lusofonias – Oficinas de Português, está à procura de um(a) professor(a) para ter a seu cargo as 
aulas pré-escolares. 

O Lusofonias – Oficinas de Português (Lusofonias-OP) tem como principal objetivo promover o 
ensino da língua portuguesa junto de  crianças e jovens de ascendência lusófona ou que têm 
interesse em aprender Português  como língua estrangeira. Com sede em Edimburgo, o Lusofonias - 
OP está registado no Office of Scottish Charity Regulator desde Outubro de 2015, sob o número 
SC046096, sendo uma organização sem fins lucrativos. Somos, também, Escola Associada Camões 
(Instituto da Cooperação e da Língua, Portugal), uma parceria que mantemos desde 2015. Somos 
uma escola que fomenta todas as variantes do português. Contamos atualmente com cerca de 45 
alunos com idades compreendidas  entre os 4 e os 15 anos.  

Estamos à procura de uma pessoa dinâmica, motivada e criativa para ser responsável pelas aulas  
da turma pré-escolar. Esta turma  inclui crianças com idades entre os 4 e os 5-6 anos (até à 
conclusão do 1º ano do ensino básico, o P1 do sistema escolar escocês). As aulas decorrem todos 
os sábados de manhã em Edimburgo. O Lusofonias-OP adopta, em geral, o calendário escolar oficial 
das escolas públicas de Edimburgo. 

A pessoa em questão deverá ter formação em educação de infância, ensino básico ou outra 
apropriada e/ou ter experiência relevante e documentada. Dinamismo, entusiasmo, criatividade, e 
espírito de abertura são também essenciais. Fluência em inglês, experiência de trabalho com 
crianças bilingues e uma visão geral sobre o currículo escolar escocês são uma mais-valia.  

Os interessados  devem enviar um CV com a documentação que considerem relevante para 
Lusofonias-OP@outlook.com, acompanhado de  um pequeno texto de motivação até ao dia 30 de 
Novembro de 2018. Convidaremos os candidatos seleccionados  para uma entrevista a ter lugar  nas 
primeiras semanas de dezembro com vista ao início de funções em janeiro de 2019. 

O Lusofonias-OP reserva-se o direito de não contratar na eventualidade de nenhum dos 
candidatos(as) corresponder ao perfil indicado. 

Edimburgo, 12 de novembro de 2018 


