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Informação pessoal 
 

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)  Feijão, Maria Helena da Silva Marques  

Morada(s)  

Telefone(s)  Telemóvel  
 
 
 

                                    email 

 
 
 

helena.feijao@gmail.com 

Nacionalidade Portuguesa 
  

Data de nascimento 22 de Março 1976 
  

Sexo Feminino  

Formação académica e 
profissional 

 

  

Datas Set. 11 – Dez.13 

Designação da qualificação atribuída Mestrado em TIC e educação 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Universidade de Lisboa – Instituto de Educação 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Nota Final 19 Valores 

Datas Set 01 - Jul 02  

Designação da qualificação atribuída Pós-Graduação em Necessidades Educativas Especiais 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

ISEC - Instituto Superior de Educação e Ciências 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Nota Final 14 Valores 

  

Datas Set 00 - Jul 01  

Designação da qualificação atribuída Pós-Graduação em Gestão e Administração Escolar 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Gestão e Administração Escolar. 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

ISEC - Instituto Superior de Educação e Ciências 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Nota final de 15 Valores 

  

Datas 
Designação da qualificação atribuída 

Maio 2001 
Licenciatura em Educação de Infância 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

complemento de formação 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Escola Superior de Educação Jean Piaget - Almada 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Nota final de curso: 15 Valores 

  

  

  

  



 

 

  

  
  

Formação adquirida na área 
das TIC 

 

  

Datas Setembro 2010 1 setembro 2011 

Designação da qualificação atribuída Acção de formação «Pais e docentes em rede- Multideficiencia» 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Projecto de doutoramento Dr. Clarisse Nunes 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Muito bom 

  

Datas Maio 2011 

Designação da qualificação atribuída Competências digitais nível 1 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

CEFAE-Plano Nacional de formação competências TIC 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

 Excelente 

  
  

Datas Maio 2011 

Designação da qualificação atribuída Utilização dos Programas Boardmaker e Speaking Dinamically Pro em Necessidades 
Educativas Especiais 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Centro de formação da Lezíria do Tejo 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Muito bom 

  

Datas Março 2011 

Designação da qualificação atribuída Conferência –Tecnologia-NEE 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Agrupamento escolas D. Luís Ataíde 

  

Datas Outubro 2008 

Designação da qualificação atribuída Tecnologia e Inclusão na Educação Especial 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

CNOTI 

 
 
 
 

 

Experiência profissional  

Datas 

Função ou cargo ocupado 
 

Tipo de empresa ou sector 
 

 

Set 2015 – até à data 
 

Professora de educação especial  
 
Agrupamento de escolas Professor Armando Lucena 

 
 

Datas 

Função ou cargo ocupado 
 

Tipo de empresa ou sector 
 

 

Set 2013 – agosto 2015 
 

Educadora de infância  
 
Agrupamento de escolas Henriques Nogueira e Agrupamento de escolas Madeira Torres 

 



 

 

Datas 

Função ou cargo ocupado 
 

Tipo de empresa ou sector 

 

Datas 

Função ou cargo ocupado 
 

Tipo de empresa ou sector 

 
 

Datas 
 

Função ou cargo ocupado 
 

Tipo de empresa ou sector 

 

Datas 

Função ou cargo ocupado 
 

Tipo de empresa ou sector 

 

Datas 

Função ou cargo ocupado 

Tipo de empresa ou sector 

 

Datas 

Função ou cargo ocupado 

Tipo de empresa ou sector 

 

Datas 

Função ou cargo ocupado 

Tipo de empresa ou sector 

 

Datas 

Função ou cargo ocupado 
 

Tipo de empresa ou sector 

 
 

 

Set 09 – agosto 2013 
 

Professora do Educação Especial – no 1º e 2º ciclo e numa unidade de apoio à multideficiência 
 
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, Bombarral 

 
 

  de 2009 até à data 2011 
 
 Formadora em part-time 
 
  LPFormação/ CCERMAIS 

 
 

 
Out. 07 – Jul 08 e de Set. 08 a Julho 09 
 
Técnica Especializada -- Professora curso tecnológico – Nível III tipo7 
Disciplina – Acompanhamento de crianças com Necessidades Educativas Especiais 
Directora de turma, orientadora de estágios e coordenação do curso 
 
 

Escola Secundária Lourinhã 

 
Out. 07 – Agosto 09 
 
 

Professora de Educação Especial – 1º ciclo e unidade multideficiência 
 

Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, Bombarral 

 
 

Fev. 07 – Ago 07 
Professora de Educação Especial – 1º, 2º e 3º ciclo 
 
Agrupamento de escolas Carregado 

 
Set. 2005 a Agosto 2006 

Educadora de Infância 

Escola Internacional de Torres Vedras 

 
 
Set. 2004 a Agosto 05 

Coordenadora Pedagógica 

Associação de Solidariedade e Promoção de A-dos-Cunhados 

 
Maio 98 a Agosto 2004 

Educadora de Infância 

Associação de Solidariedade e Promoção de A-dos-Cunhados 

 

Utilização das Tic na educação 

 

 

 
 
Nas diferentes funções e/ou cargos que me foram atribuídos recorri às TIC para: 
Planeamento de formação , aulas, wokshop 
Planeamento de actividades lectivas  
Realização de trabalhos de projecto 
Realização de pequenos trabalhos com os alunos 
Utilização do computador como ferramenta de trabalho, para jogos, pesquisas etc… 
Utilização do computador para recorrendo a programas específicos das NEE 
Utilização de Software e hardware próprios para a comunicação aumentativa e alternativa 
Desenvolvimento de actividades lectivas, como fichas, jogos e material educativo adaptado e/ou em 
forma de formulários 
Avaliação de actividades em exel e gráficos 

 
 



 

 

 

 

Participação em 
trabalhos/projectos de 

intervenção de investigação 

 

 

Aptidões e competências 
pessoais 

 
 
 
 
Investigação de Mestrado “A multideficiência e as tecnologias de investigação e comunicação” nota final 
de 19 valores. Tese galardoada com mesão honrosa pelo prémio Maria Cândida da Cunha pelo Instituto 
Nacional para a Reabilitação no ano de 2013  
 
 Participação activa num projecto de doutoramento na área da Educação, da Dr. Clarisse Nunes, com o 
objectivo de criar uma rede social restrita a profissionais e a pais de alunos com multideficiencia. 

  

Primeira língua Português 
  

  

Informação adicional Formação Extra Curricular 
 
Detentora de CAP – nº EDF 467065/2008DL 
 
1º ano do curso de Língua Gestual Portuguesa, ministrado pela Associação Portuguesa de Surdos 
 
Instrutora de Massagens para bebés, formada pela APMI (associação Portuguesa de massagem 
infantil), com experiência desde 2003 
 
Formação em PECS – um sistema aumentativo e alternativo de comunicação, implementação deste 
em contexto de sala de unidade com alunos de 1º ciclo (com ausência de fala) 
 

Ao longos dos anos tenho vindo a participar em diversos acontecimentos, acções de formação, 
workshops, congressos, jornadas, em variados temas dentro da minha formação profissional, que 
terei todo o gosto em apresentar numa fase de entrevista.  

 
 
 


