NOTA CURRÍCULAR SÍNTESE
Joaquim Colôa
✓ Docente de Educação Especial
✓ Doutoramento em Ciências da Educação com especialização em avaliação. Tese na área da avaliação para as
aprendizagens de alunos com NEE.
✓ Curso de Formação Avançada na área da Avaliação em Educação.
✓ Mestrado em Educação Especial. Tese na área do Trabalho em equipa no âmbito dos serviços de Intervenção Precoce.
✓ Pós-Graduação em Psicomotricidade
✓ Curso Superior de Estudos Especializados em Educação Especial,
✓ Investigador colaborador no Instituto de Educação/Universidade de Lisboa no grupo de investigação em Avaliação
Educativa
✓ Tem colaborado com diversas Instituições de Ensino Superior como docente em cursos de especialização e mestrados
(Escola Superior de Educação de Castelo Branco, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Superior de Ciências
da Educação, Escola Superior de Educação Jean Piaget e Instituto de Psicologia e Outras Ciências). Neste âmbito tem
orientado e coorientado diversas monografias e teses de mestrado.
✓ Formador no âmbito da formação contínua sendo acreditado pelo Conselho Científico da Formação Contínua nas áreas
de: Avaliação, Educação de Infância, Educação Especial, Animação de Grupos, Práticas de Avaliação do Rendimento
Escolar e Tecnologias Educativas na Educação Especial – Tecnologias de Apoio.
✓ Membro da Rede Europeia e-COST.
✓ Preletor em diversos congressos, conferências e seminários tanto em Portugal como noutros países (Espanha, Brasil,
Dinamarca e Bruxelas) e tem sido membro de Comissões Organizadoras e Comissões Científicas de diversos congressos
tanto nacionais como internacionais.
✓ Tem publicados diversos artigos em jornais e revistas bem como livros e capítulos de livros como autor e em coautoria,
em Portugal e noutros países.
✓ Colaborado, tanto em Portugal como no Brasil, em diversas revistas da área da educação como avaliador de artigos
propostos para publicação.
✓ Foi investigador bolseiro do Instituto Nacional de Reabilitação.
✓ Foi Presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial e Presidente da
Assembleia Geral da Associação Nacional de Psicomotricidade;
✓ Representou o Ministério da Educação na European Agency for Special Needs and Inclusive Education nos grupos de
trabalho na área das Tecnologias de Informação e Comunicação ICT in SNE Project e foi membro da rede nacional da
mesma Agência.
✓ Representou o Ministério da Educação na Comissão técnica (CT – 160) de Acessibilidade às Tecnologias de Informação
e Comunicação Coordenada pelo ONS/II Instituto de Informática
✓ Participou em representação do Ministério da Educação num Grupo de trabalho de Melhoria do Sistema Supletivo de
Prescrição e Financiamento de Tecnologias de Apoio coordenado pelo Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração
da Pessoa com Deficiência.
✓ Foi responsável pela área dos problemas Neuro Motores e Intervenção Precoce nos serviços centrais do Ministério da
Educação. Neste âmbito conceptualizou e desenvolveu formação bem como produziu diversos relatórios de análise de
dados relativos à Educação Especial.
✓ Foi membro da Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Castelo Branco. Neste âmbito esteve ligado a projetos
de Tecnologias de Apoio, Intervenção Precoce, Psicomotricidade e outros.
✓ Recebeu o prémio da melhor tese de doutoramento na área da educação do ano de 2014 atribuído pela Universidade de
Lisboa e Caixa Geral de Depósitos e o segundo prémio de vídeos pedagógicos, atribuído pelo Instituto de Inovação
Educacional.

