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• Licenciatura em Geologia – R. Educ. (Universidade de Coimbra – FCT); Mestrado em Ciências da Educação - 

Educação e Desenvolvimento (Universidade Nova de Lisboa – FCT); Componente curricular do Programa Doutoral em 

Didática e Formação – Ramo Supervisão (Universidade de Aveiro) - disciplinas concluídas: Supervisão e Formação I; 

Supervisão e Formação II; Metodologia de Investigação em Educação; Cultura, Conhecimento, Identidade.  

• Professora do Quadro da Escola Secundária Alves Martins (ESAM) – Viseu – Grupo 520- Biologia e Geologia, desde 

2004; Coordenadora do Grupo Disciplinar de Biologia e Geologia – desde 2008; Membro do Conselho Pedagógico – 

desde 2008; Membro da Secção de Avaliação do Desempenho Docente; Coordenadora, na ESAM, do Projeto Europeu 

“EduCO2cean” - oceanos/alterações climáticas (2016/17 – 2017/2018) - co-fundado e financiado pelo Programa 

ERASMUS+ e coordenado a nível nacional pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental (Aspea), envolve 

vários países europeus. Foi professora do ensino secundário em diferentes escolas, nomeadamente na Escola Secundária 

de S. Pedro do Sul.  

• Integrou a equipa que esteve na génese da Escola Profissional de Educação para o Desenvolvimento (EPED), onde foi 

professora – a EPED foi criada para formação de técnicos  na área da gestão ambiental – um projeto Uninova–UNL, em 

parceria com IPamb, CMLisboa, CMAlmada, CMSeixal. Integrou as equipas de projetos internacionais, nomeadamente 

do Projeto “European Dimension – School Links and Exchanges” – Conselho da Europa/várias universidades europeias, 

nomeadamente a Universidade Nova de Lisboa, e do Projeto PETRA.  

• Formadora de professores (com registo, pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua) – Dinamizou 

ações de formação, na modalidade de Curso de Formação e de Oficina de Formação na área do Ensino da Geologia e da 

Biologia. Elemento da bolsa nacional de formadores para replicação da formação no âmbito dos programas de Biologia 

e Geologia (Ensino Secundário) atualmente em vigor. 

• Professora na Escola Superior Agrária de Viseu – Instituto Politécnico de Viseu – IPV (8 anos) - lecionou disciplinas 

da área da Geologia e da Ecologia e foi Coordenadora do Programa Socrates/Erasmus – mobilidade de alunos e 

docentes. 

• Durante 4 anos, trabalhou, em regime de acumulação, para uma empresa de Consultadoria Ambiental – efetuou 

trabalho de campo e elaborou diversos artigos científicos, com vista ao enquadramento de estudos de impacte ambiental 

relativos a obras da empresa Estradas de Portugal – EP, nomeadamente relativos aos aspetos geológicos e 

geomorfológicos das regiões de Santa Margarida do Sado, Rio Maior e Tábua (artigos incluídos nos respetivos estudos 

de impacte Ambiental); 

• No âmbito dos estudos para obtenção do grau de Mestre e dos projetos internacionais, publicou diversos artigos 

científicos na área da Geologia, do ensino da Geologia e da Biologia e da Educação Ambiental e apresentou 

comunicações em congressos em Portugal e noutros países europeus. 

• Vereadora na Câmara Municipal de S. Pedro do Sul (2005-2009). 

 

 

 


