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Licenciada em Educação (1999) pela Universidade do Minho, Mestre em Educação: Sociologia da
Educação e Políticas Educativas (2002) pela Universidade do Minho e Doutorada em Ciências da
Educação pela Universidade de Vigo (2010) (Registo na Universidade do Minho).
É profissionalizada em Educação Especial.
Iniciou o seu percurso profissional em 2000 como docente do ensino superior no Instituto Piaget
(2000-2013), nomeadamente na Escola Superior de Educação Jean Piaget/Nordeste, onde foi
Diretora de Escola durante 7 anos. Colaborou a tempo parcial com a Universidade de Trás os Montes
e Alto Douro (2001-2006) na lecionação nos cursos de complemento de formação de professores. Foi
também docente a tempo parcial da Escola Superior de Saúde Dr. José Timóteo Montalvão Machado
em Chaves (2005-2009). No ano letivo 2014/2015 lecionou na Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico de Bragança, em 2017/2018 acumulou funções docentes na Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Desde 2012 incorpora o CEPIHS – Centro de Estudos da Investigação Histórica e Social Trás-osMontes e Alto Douro com sede em Torre de Moncorvo, onde tem colaborado como autora em
diversas publicações científicas. Integra desde 2015 o CITCEM - Centro de Investigação
Transdisciplinar «Cultura, Espaço & Memória» da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Em 2012 iniciou a internacionalização da atividade docente em Moçambique, nomeadamente na
Universidade Pedagógica da Beira e na Universidade Jean Piaget da Beira, em regime presencial e
atualmente em regime e-learning orienta algumas dissertações de mestrado. Em 2015 a sua
internacionalização estendeu-se a Angola onde colaborou na orientação de trabalhos académicos de
cursos de Mestrado do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, instituição onde coordena
este núcleo de investigação. Tem participado em vários júris de mestrado a nível nacional e
internacional. Desde 2016 exerce funções de técnica especializada no Agrupamento de Escolas Dr.
Júlio Martins, em Chaves. É consultora do CFAE do Alto Tâmega e Barroso, onde também exerce
funções enquanto formadora, ministrando ações de formação acreditadas dirigidas a docentes e a
não docentes, na temática da Mediação Positiva de Conflitos Escolares como estratégia para a
promoção do sucesso escolar. É ainda formadora nas ações de formação dirigidas a docentes nas
temáticas da Educação Inclusiva, da Parentalidade Positiva e da Avaliação das Aprendizagens na
Promoção do Sucesso Escolar.

