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Professora Coordenadora do Departamento de Educação Especial da Escola Superior de 
Educação do Porto. Licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, obteve o grau de Mestre e de Doutora na mesma 
instituição. Ao longo dos anos tem vindo a dedicar-se à formação de professores do 
ensino regular e da educação especial na área de ensino-aprendizagem, organização da 
sala de aula e perturbações da cognição. Integra a equipa do Centro de Investigação 
Unidade de Apoio à Escola Inclusiva e coordena a equipa de suporte à escola Inclusiva 
(UAEI). http://uaei.ese.ipp.pt/informacoes.html 
Nos últimos três anos coordenou com Rune Simeonsson a Equipa Externa do Projeto de 
Avaliação da Implementação da aplicação do Decreto-Lei n.º 3/2008, que define os apoios 
especializados a prestar nos diversos níveis de ensino aos alunos com necessidades 
educativas especiais de caráter permanente. Esta avaliação tem um enfoque particular no 
uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) para a 
identificação dos alunos com incapacidades que necessitam de respostas de educação 
especial. 
As suas áreas científicas de interesse e de pesquisa são a formação de professores para 
a inclusão, a avaliação e habilitação de contextos educativos e a incapacidade intelectual. 
É coordenadora da Unidade de Apoio à Escola Inclusiva e do Mestrado em Educação 
Especial: Problemas da Cognição e Multideficiência. Membro do Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua. 
Ao longo dos anos desenvolveu, participou e coordenou diversos projetos na área da 
intervenção comunitária e da educação, subsidiados com fundos nacionais – Fundação 
Calouste Gulbenkian, Fundação Aga Khan, Ministério da Saúde e europeus; Programas 
Leonardo da Vinci, Sócrates, Grundtvig e Comenius. 
Salienta-se, ainda, a participação no projeto Teacher Education for Inclusion: Profile of 
Inclusive Teachers, da European Agency for Development in Special Needs Education e 
no European Consultation Symposium Measure to Combat Educational Disadvantage em 
Dezembro de 2011, da Comissão Europeia. 
Neste momento faz parte da equipa responsável pela tradução e validação da Supports 
Intensity Scale para os países de língua oficial Portuguesa. 
Alguns livros publicados: “Educação Regular, Educação Especial 
Uma história de separação”, Conferência Internacional Educação Inclusiva 
Impacto dos Referências Internacionais nas Políticas, nas Práticas e na Formação, 
Perspetivas sobre a formação dos docentes para a Inclusão, entre outros. 
Coordena diversos projetos na UAEI da ESE do Porto*: 
Projeto de Acompanhamento às Unidades de Apoio Especializado para a Educação de 
Alunos com Multideficiência e Surdocegueira Congénita. Projeto Europeu Teacher for 
Inclusion da European Agency for Developement in Special Needs Education. Projeto 
Internacional – Parents, Teachers and Psychologists Collaboration for Dyslexia: Training 
Programme for Parents, Teachers and Psychologists Working with Pupils Affected by 
Dyslexia” – Psycody. Projeto Internacional - Parents and Teachers working Hand in Hand: 
Training Programme for Parents and Teachers of Pupils with Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD). 

http://uaei.ese.ipp.pt/informacoes.html

