
NOTAS BIOGRÁFICAS 
DOS ORADORES

ARIANA COSME
Doutorada em Ciências da Educação pela Universidade do Porto. É professora na Facul-
dade de Psicologia e de Ciências da Educação na Universidade do Porto, onde coordena o 
Observatório de Vida das Escolas integrado no CIIE, Centro de Investigação e Intervenção 
Educativas. Fez um pós-doutoramento no campo da formação de professores na Pontifí-
cia Universidade Católica do Paraná, Brasil, onde é professora convidada.
Autora de obras que se debruçam sobre a problemática da mediação educativa e peda-
gógica e a reconfiguração da profissão docente, desenvolve essa reflexão, sobretudo no 
domínio da educação básica, o que justifica a intervenção que tem vindo a desenvolver 
como formadora e consultora de escolas inseridas em territórios socialmente vulneráveis 
(TEIP) e em projetos de inovação pedagógica (PPIP).
É consultora do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC).

DAVID RODRIGUES
É presidente da Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial e 
diretor da revista Educação Inclusiva. 
Professor de educação especial, doutorou-se em 1987 na Universidade Técnica de Lisboa 
e obteve o título de agregado, em 1999. Lecionou em universidades portuguesas (Por-
to, Lisboa, Açores e Coimbra) e estrangeiras (KU Leuven – Bélgica, VS University – EUA e 
UNICAMP – Brasil, entre outras). Cessou a sua carreira docente em 2015, como professor 
catedrático. 
Trabalhou em projetos internacionais para a UNESCO, UNICEF e Handicap Internacional. 
É conferencista convidado em Espanha, Reino Unido, França, Brasil, Estados Unidos, Co-
lômbia, Cabo Verde, México, Bulgária e EAU - Dubai. 
Publicou 30 livros e dezenas de artigos em revistas da especialidade.
Recebeu em 2007 o prémio de investigação União Latina, em 2013 a Medalha de Méri-
to Pró-Inclusão e, em 2017, o Distinguished International Leader Award outorgado pelo 
Council for Exceptional Children – DISES (EUA), prémio que foi saudado com um voto de 
congratulação unânime da Assembleia da República.
É, desde junho de 2015, conselheiro nacional de educação.

ELIZABETE JERÓNIMO
É, desde julho de 2011, diretora do Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias. Possui 
uma licenciatura em docentes de ensino básico 2º ciclo, variante de matemática e ciên-
cias da natureza, uma pós-graduação em logopedia – problemas de linguagem e fala e 
especialização na área da administração educacional.
No entanto, desde há 20 anos que trabalha diretamente no 1º ciclo do ensino básico 

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

Modelos de Educação do Futuro
Refletir  Discutir  Analisar  Projetar 
Seminário nacional



www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

Modelos de Educação do Futuro
Refletir  Discutir  Analisar  Projetar 
Seminário nacional

(quatro deles no ensino particular). Para além disso, trabalhou, em simultâneo, duran-
te cerca de seis anos, na educação de adultos (três deles com turmas de etnia cigana). 
Vinculada no Quadro de Zona Pedagógica (QZP), em 2003, passou a Quadro de Agru-
pamento (QA), em 2009. Em 2010/11 assumiu a coordenação da equipa de trabalho de 
implementação aos novos programas da matemática (2º ano).
Até chegar à direção do agrupamento passou por diversos cargos: coordenação de es-
tabelecimentos, coordenação de ano, presidente do conselho de docentes, membro do 
conselho pedagógico e vice-presidente do conselho geral, entre outros.

JOÃO BARROSO
Professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, na situação de 
aposentado, desde 1 de fevereiro de 2014. 
Foi vice-reitor da Universidade de Lisboa, entre 2011 e 2013 (julho), coordenador da Área 
Estratégica de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, entre 2009 e 2011 e presiden-
te do conselho diretivo da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Univer-
sidade de Lisboa, entre 2005 e 2009. 
Doutorado e agregado em ciências da educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciên-
cias da Educação da Universidade de Lisboa. 
Exerceu a sua atividade docente e de investigação no domínio da política e da administra-
ção da educação, sendo autor de diversos livros, capítulos de livros e artigos, nessa área, 
publicados em Portugal, Brasil, Espanha, França e Bélgica. 
Recebeu o Prémio Rui Grácio, pela obra Os Liceus. Organização Pedagógica e Administra-
ção (1836-1960), atribuído, em 1996, pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educa-
ção e pela Fundação Calouste Gulbenkian.

JOAQUIM PINTASSILGO
É doutor em história pela Universidade de Salamanca (1996), mestre em história cultural 
pela Universidade Nova de Lisboa (1987) e licenciado em história pela Universidade de 
Lisboa (1982).
É professor associado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, presidente da 
direção da Associação de História da Educação de Portugal (HISTEDUP), tendo sido, entre 
2013 e 2016, membro do comité executivo da International Standing Conference for the 
History of Education.
Pertence aos conselhos editoriais de um conjunto de revistas internacionais e tem sido 
membro de comissões organizadoras e científicas e ainda conferencista em diversos 
congressos. Foi, igualmente, professor e investigador visitante de algumas universidades 
internacionais. 
Tem coordenado e incluído as equipas de diversos projetos de investigação e coopera-
ção nacionais e internacionais, coordenando neste momento o projeto INOVAR - Roteiros 
da Inovação Pedagógica: escolas e experiências de referência em Portugal no século XX 
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(2016-2019). 
É autor, coautor ou organizador de obras diversas, em especial na área de história da 
educação, de que se destacam República e formação de cidadãos (Lisboa: Colibri, 1998); 
História da escola em Portugal e no Brasil: circulação e apropriação de modelos culturais 
(Lisboa: Colibri, 2006); A História da Educação em Portugal: balanço e perspetivas (Porto: 
ASA, 2007); A Escola Normal de Lisboa e a formação de professores: arquivo, história e 
memória (Lisboa: Colibri, 2009); A Formação de Professores em Portugal (Lisboa: Colibri, 
2010); Escolas de Formação de Professores em Portugal (Lisboa: Colibri, 2012); O 25 de 
Abril e a Educação: discursos, práticas e memórias docentes (Lisboa: Colibri, 2014); His-
tória da Educação: Fundamentos teóricos e metodologias de pesquisa (Porto: CITCEM, 
2015); O Instituto de Odivelas: 115 anos a formar e a educar (Lisboa: AAAIO, 2017). É, 
ainda, autor de um conjunto vasto de artigos em revistas nacionais e internacionais e de 
capítulos em obras coletivas.

JOSÉ PACHECO
É mestre em ciências da educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade do Porto, em Portugal, especialista em música e alfabetização. 
Foi fundador da Escola da Ponte, em Portugal, referência mundial de sucesso em inova-
ção pedagógica, o que lhe deu o título de notório especialista. 
Foi membro do Conselho Nacional de Educação de Portugal e coordenador do projeto 
Educação para Todos (2001/2004), desenvolvido pelo Instituto Paulo Freire. 
Coordenou o projeto Fazer a Ponte, realizado na Escola da Ponte de 1976/2004, projeto 
que o levou a ganhar vários prémios, entre eles: Excelência Académica, Prémio da Funda-
ção Eng.º Antônio de Almeida, Comenda da Ordem da Instrução Pública e Experiências 
Inovadoras no Ensino. 
Em 2007 adotou o Brasil como mátria, e desde então deu a volta ao país, mobilizando 
professores, educadores, estudantes, crianças, jovens e entusiastas da educação, que 
acreditam na transformação democrática por meio da educação, da integração comuni-
tária e das artes. 
É indutor de mais de 100 projetos para uma nova educação no Brasil, e colaborador vo-
luntário no Projeto Âncora, uma ONG em Cotia, São Paulo, que segue o mesmo modelo de 
ensino da Escola da Ponte. 
Foi pesquisador do IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, no 
Projeto Brasília 2060 – Plano Estratégico para a uma Cidade Sustentável, onde desen-
volveu pesquisa na área da educação. 
No MEC (Ministério da Educação), integrou o grupo de trabalho de Inovação e Criativida-
de da Educação Básica. 
É diretor pedagógico da EcoHabitare Consultoria e Projetos Ltda., empresa social que 
promove iniciativas com foco na criação de comunidades sustentáveis, a partir de comu-
nidades de aprendizagem, onde coordena os projetos de formação: Gaia Escola – Cons-
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truindo Comunidades de Aprendizagem para um Mundo Sustentável e Escolas em Transi-
ção, que visam a reconfiguração da prática educativa em escolas públicas e privadas do 
Brasil. Participa na Rede de Inovação e Criatividade da Educação do Sesc Nacional, atu-
ando nos grupos de trabalho de formação e avaliação. 
É autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e um grande dinamizador da gestão 
democrática.

LUÍS FERNANDES
Diretor do Agrupamento de Escolas de Freixo, desde 1997, e apaixonado pela educação e 
pela tecnologia.
Enquanto professor e diretor, teve a oportunidade de liderar vários projetos que integra-
ram inovação e tecnologia, para alunos e professores, que foram premiados local e inter-
nacionalmente. Recentemente, a Microsoft distinguiu o Agrupamento de Escolas de Freixo 
como Showcase School (2012-2017).
Concluiu licenciatura em ensino (1991), tem um curso de especialização em desenvolvi-
mento curricular (2001), um mestrado em educação - desenvolvimento curricular, um 
curso de líderes inovadores (2011), um mestrado em administração escolar (2014) e uma 
Masterclass Designing Strategies for Transformational Learning (2017) da KAOS PILOT, 
Education Design Agency.
É formador certificado, e foi convidado como orador em várias conferências e encontros 
sobre educação e tecnologia. Também participou em alguns fóruns internacionais de edu-
cação da Microsoft (Lisboa 2011; Praga 2012; Barcelona 2014) e, como orador, no Educa-
tion Leaders Briefing (Bruxelas, 2014). Foi reconhecido como Microsoft Innovative Educa-
tor Expert (2013).
É membro de vários conselhos consultivos e grupos de trabalho nos Estados Unidos 
da América, Bélgica e Portugal: Microsoft in Education Advisory Board (2015-2017); 
21st Century Learning Design School Leaders’ Working Group – Microsoft Corporation 
(2015); Pedagogical Advisory Board - Teacher Academy – European Commission (desde 
2016); Interactive Classroom Working Group - European Schoolnet (desde 2016); Future 
Classroom Lab Leaders’ Working Group – European Schoolnet (2015); Creative Classroom 
Lab pilot project – European Schoolnet (2012-2014); Conselho consultivo do projeto Co-
Lab - Direção Geral da Educação (desde 2016); Conselho das Escolas (desde 2014); Co-
missão pedagógica – Cenfipe (1997).

NUNO MARTINS FERREIRA
Professor adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, 
na área das ciências sociais, onde leciona disciplinas no âmbito da história e da didática 
das ciências sociais, no âmbito da formação inicial de professores de ensino básico e no 
mestrado em ensino do 1º ciclo do ensino básico, e de português e história e geografia de 
Portugal no 2º ciclo do ensino básico. 



www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

Modelos de Educação do Futuro
Refletir  Discutir  Analisar  Projetar 
Seminário nacional

Com formação académica em história, a sua tese de doutoramento, intitulada A institu-
cionalização do ensino da náutica em Portugal (1779-1807), recebeu o prémio Almirante 
Sarmento Rodrigues (em 2015), atribuído pela Academia de Marinha, e foi publicada em 
livro, em 2017. 
No plano investigativo, tem como áreas de interesse a história da educação, sobretudo no 
âmbito da formação de professores e do património escolar. Foi coordenador das come-
morações do centenário (1916-2016) do edifício da Escola Superior de Educação de Lis-
boa, e dirige atualmente um projeto de investigação e salvaguarda do património históri-
co daquela instituição. 
É autor do livro A Escola Normal Primária de Lisboa em Benfica (1916-1930), publicado 
pela Livros Horizonte, em 2018.

NUNO MANTAS
Licenciatura em engenharia química, pelo Instituto Superior Técnico e pós-graduação em
administração escolar, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
É professor do grupo 510, Físico-Química, desde 1995.
Foi presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Sesimbra – Castelo
Poente (AESCP), de 2004 a 2009, e presidente da comissão administrativa provisória do
Agrupamento de Escolas da Boa Água (Quinta do Conde), durante a instalação do
Agrupamento no ano letivo de 2009/2010.
É diretor do Agrupamento de Escolas da Boa Água, desde 2010, uma das sete escolas do 
paísenvolvida no Projeto Piloto de Inovação Pedagógica (PPIP), a convite da DGE.

TERESA GRAÇA
É diretora da Escola Secundária de Camarate, desde 2013, e, entre 2002 e 2013, foi vice-
presidente e subdiretora da Escola Secundária de Camarate. No biénio de 1993/95 foi 
vice-presidente do Conselho Diretivo da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Febo Moniz 
(Almeirim).
É professora de história do 3º ciclo e do ensino secundário, desde 1988.
Foi dinamizadora e coordenadora de um trabalho de reflexão pedagógica que permitiu a
implementação de currículos alternativos na Escola Secundária Marquês de Pombal 
(1996/97).
Integrou o projeto História ao Vivo em Palmela (1990) e Almeirim (1993 a 1995).
Entre os anos de 1985 e 1990 foi colaboradora da UNIARQ (Centro de Arqueologia da
Universidade de Lisboa).
Tem licenciaturas em história (via científica e ramo educacional), pela Faculdade de Letras 
daUniversidade de Lisboa, e o curso de especialização em administração e organização 
escolar,pelo Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa,
Apresentou comunicações e escreveu artigos sobre estas temáticas escolares.


