
Nota Curricular 

Isabel Teixeira nasceu a 21 de janeiro de 1977, é natural de Casal de Loivos, no concelho de 

Alijó. Muito cedo veio para Vila Real onde iniciou o seu percurso escolar no Colégio Nossa 

Senhora da Boavista. Desde aí não mais deixou a cidade prosseguindo os estudos no Liceu 

Camilo Castelo Branco, e seguidamente tendo-se licenciado em Educação de Infância na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro no ano de 2002. 

O seu interesse pela área do desenvolvimento cognitivo levou a que iniciasse um percurso 

profissional ligado à área da Intervenção Precoce e da Educação Especial, sendo 

Especializada na área da Educação Especial Domínio da Intervenção Precoce e também no 

Domínio Cognitivo e Motor. É formadora creditada pelo Conselho Científico de Braga. 

O seu percurso profissional passou também pelo desempenho de funções nos mais diferentes 

contextos, nomeadamente com a UTAD, tendo sido Educadora Cooperante e orientadora de 

estágios de observação, passou também por Instituições Particulares de Solidariedade Social 

com vários âmbitos de ação/intervenção, por Centros de Saúde no âmbito do SNIPI (Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância) e também por escolas da Rede Pública do 

Ministério da Educação.  

Pertence aos quadros do Ministério da Educação, exerce atualmente funções de Direção 

Pedagógica da Escola de Ensino Especial da APPACDM. 

Foi Presidente da Mesa da Assembleia da Junta de Freguesia de Casal de Loivos e membro 

efetivo da Assembleia da Freguesia de S. Pedro – Vila Real. 

  

O movimento associativo esteve sempre presente na sua vida tendo iniciado esta participação 

como dirigente da Associação Académica da UTAD, no departamento de Ação Social, e mais 

tarde como Vice-presidente da Mesa da Assembleia. Ainda na Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro pertenceu ao Conselho de Ação Social, foi representante dos alunos do curso no 

Conselho Pedagógico e foi membro fundador do NEDI (Núcleo de Educação de 

Infância). Dentro deste âmbito seguiu-se o trabalho de voluntária e membro da direção da Liga 

dos Amigos do Hospital de Vila Real, o Movimento Pais em Rede, e atualmente é vice 

presidente da Associação Nacional de Professores- secção de Vila Real. 

 

A sua reconhecida intervenção e participação ativa na sociedade levou-a a assumir funções 

como Comissária da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, CPCJ- Vila Real 

na forma alargada. 

 

 

 


