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Pedro Medeiros 

Licenciado em Biologia (via científica) pela Universidade dos Açores em 1997. 

Participou em projetos de investigação científica no Departamento de Biologia da Universidade dos Açores 

entre 1994 e 1997. 

Licenciado em Biologia e Geologia (via ensino) pela Universidade dos Açores em 2000. 

Coordenou, dinamizou e colaborou em diversos projetos escolares com envolvimento ativo dos alunos e 

em articulação com a comunidade educativa desde 2001 até ao presente. 

Frequentou com aproveitamento mais de 20 ações de formação sobre gestão da indisciplina na escola. 

Desempenhou diversos cargos de gestão intermédia nas escolas onde lecionou: de coordenação de 

diretores de turma, direção de turma, coordenação de grupo disciplinar e de coordenação de 

departamento curricular. 

Desempenhou diversas funções nas estruturas intermédias ao nível: da avaliação de professores, da 

comissão de acompanhamento do processo de avaliação de professores, do secretariado de exames, de 

grupos de trabalho na Assembleia de Escola, de grupos de trabalho no Conselho Pedagógico. 

Foi cofundador do Setor de Produtores de Proteias da Cooperativa Agrícola da Ilha do Faial, setor que 

coordenou entre 2006 e 2015. 

Foi cofundador do Clube de Esgrima da Ilha do Faial em 2016, desempenhando a função de Presidente da 

Assembleia Geral do mesmo até ao presente. 

Membro do Conselho Municipal de Segurança da Câmara Municipal da Horta entre 2013 e 2017. 

Foi membro da Direção do Colégio de Santo António, no Faial, em 2011. 

Foi publicamente distinguido pelo Conselho Executivo da Escola Secundária Manuel de Arriaga pelo seu 

desempenho no ano letivo de 2015/2016 no âmbito da organização dos XXIII Encontros Filosóficos. 
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Francisco Pereira 

Professor de Informática Profissionalizado pela Escola Superior de Educação de Beja, com a média final de 

16 valores. 

Desempenha funções docentes há mais de 18 anos, tendo obtido em dois momentos de avaliação de 

desempenho docente a menção qualitativa final de Muito Bom, integrando o grupo de 7% dos professores 

portugueses que em 2007/08 obtiveram a classificação de "Muito Bom". 

Formador de Professores acreditado pela Direção Regional da Educação, na área da Tecnologias 

Educativas, responsável pela dinamização de dezenas de ações de formação para docentes. 

Frequentou com elevado aproveitamento ações de formação nas seguintes áreas: Supervisão Pedagógica, 

Avaliação do Desempenho Docente, Coordenação, Animação e Dinamização de Projetos TIC nas Escolas, 

Segurança na Internet, TIC em Contextos Inter e Transdisciplinares. 

Desempenhou diversos cargos de gestão intermédia nas escolas onde lecionou: de diretor de turma, de 

direção de curso, de coordenação de projetos TIC, de coordenação TIC, de coordenação da equipa do 

Plano Tecnológico da Educação, de coordenação de grupo disciplinar e de coordenação de departamento 

curricular. 

Desempenhou diversas funções nas estruturas intermédias ao nível da avaliação de professores, do 

secretariado de exames, de grupos de trabalho na Assembleia de Escola, de grupos de trabalho no 

Conselho Pedagógico. 

Desempenhou diversos cargos em Projetos Internacionais: Coordenador de Escola ICILS 2018 (International 

Computer and Information Literacy Study), Aplicador no PISA 2015 (OECD Programme for International 

Student Assessment 2015) e representante do Agrupamento de Escolas nº2 de Beja no Projeto Ibérico 

PUENTES III na Universidade de Sevilha. 
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Avelina Goulart 

 

Licenciada em Matemática (ensino de) pela Universidade dos Açores em 2002. 

Frequentou com aproveitamento ações de formação nas seguintes áreas: TIC no ensino da Matemática; 

diversos programas informáticos para melhoria das práticas pedagógicas e de avaliação; relação educativa 

e gestão de conflitos; Avaliação do Desempenho Docente; Novos Programas de Matemática e Metas 

Curriculares de Matemática A do ensino secundário; fiabilidade na classificação de respostas a itens de 

construção no contexto da avaliação externa das aprendizagens; definição, construção e aplicação de itens 

e critérios de avaliação. 

Formadora no curso de Alfabetização e Atualização de Competências de Literacia, promovido pela Câmara 

Municipal da Horta. 

Foi membro do Núcleo da Cáritas da freguesia dos Flamengos. 

Foi membro da Assembleia da Junta de Freguesia dos Flamengos. 

Desempenhou cargos de gestão intermédia nas escolas onde lecionou: direção de turma, coordenação de 

grupo disciplinar do secundário, coordenação do projeto “Testes Intermédios”. 

Desempenhou funções nas estruturas intermédias ao nível: da autoavaliação da escola, do secretariado de 

exames e das equipas ENES e PAEB, de grupos de trabalho na Assembleia de Escola. 

 

 


