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Nasceu nas Astúrias (Espanha) em 1987. Atualmente mora e trabalha 
entre Lisboa e Faro. É ilustradora, designer gráfica e educadora. Desde 
estes três campos de ação procura manter um vínculo constante com a 
interseccionalidade, uma ferramenta de mudança, presente de maneira 
transversal no seu trabalho criativo e académico. Desde o ano 2020 colabora 
como assistente convidada na ESEC-UAlg (Escola Superior de Educação 
e Comunicação) nas Licenciaturas de Design de Comunicação e Imagem 
Animada.

Em sua opinião, quais as características e atitudes que contribuem para um 
bom desempenho docente em ambiente de ensino e aprendizagem e o que 
significa para si este prémio?

Em primeiro lugar, considero que a comunicação entre a docente e a turma 
deve ser bidirecional, tentando deixar atrás as metodologias unidirecionais de 
tipo magistral. Em segundo lugar, acho muito importante mostrar interesse 
pelo mundo das alunas e os alunos, sempre em constante mudança. Cada 
turma dá-nos a oportunidade de perceber melhor o que é que está a 
acontecer na sociedade contemporânea, quais são os interesses dos novos 
estudantes e como é que podemos oferecer propostas mais cativantes e 
proveitosas adaptadas as exigências de cada geração de alunas e alunos, 
tornando a sala de aula um espaço seguro de discussão e partilha.

Possivelmente é o prémio mais significativo que um docente pode receber. 
Desde o meu ponto de vista pessoal, as alunas e os alunos são o júri mais 
importante e que melhor conhece a nossa forma de trabalhar. Eles e elas 
ajudam-nos a perceber de perto o nosso desempenho, as nossas mais-
valias, as nossas fraquezas. Elas e eles ajudam-nos a compreender como é 
que podemos melhorar ano após ano a nossa forma de apresentar as aulas 
brindando um ensino mais relevante e de qualidade.


