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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 

 

 

NOME: Jorge Miguel Quintino Gomes Ferreira 

DATA DE NASCIMENTO: 02/06/1968 

CORREIO ELECTRÓNICO: jmqgferreira68@gmail.com 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(1)

:  
 

* Professor do grupo 520 (Biologia e Geologia), desde 1990, sempre titular de 

turmas e atualmente a lecionar no ensino básico e secundário no Agrupamento de 

Escolas nº2 de Serpa. 

 

* Cargos exercidos: presidente da Assembleia de Escola, vice-presidente do 

Conselho Diretivo (ano letivo 1993/94, na Escola Básica 2,3 Paulo da Gama), 

coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, 

coordenador do Departamento de Ciências Naturais, delegado de Grupo, diretor 

de turma, coordenador de Projetos Internacionais, elemento da equipa do 

Observatório de Qualidade da Escola, coordenador e elemento da equipa de 

Educação para a Saúde, professor relator, professor classificador, vice-

coordenador do Secretariado de Exames, responsável pelo Núcleo de Jornalismo, 

responsável pelo Clube Terra e Vida. 

 

* No ano letivo 2007/08 iniciei a implementação de um programa para a 

aplicação dos conteúdos mínimos no âmbito da educação sexual, o qual teve 

continuidade nos anos letivos 2008/09 e 2009/10. Na sequência desta experiência, 

fui co-autor da comunicação “Educação Sexual: um balanço sobre a abordagem 

dos conteúdos mínimos no 3º ciclo do Ensino Básico na Escola Secundária com 3º 

ciclo de Serpa”, no III Congresso Nacional de Educação para a Saúde e 1º 

Congresso Luso-Brasileiro de Educação para a Saúde, que decorreu nos dias 2, 3 

e 4 de dezembro de 2010 na cidade da Covilhã. 

 

* Lecionei a disciplina de Saúde e Socorrismo (12ºano), do Curso Tecnológico de 

Acção Social, nos anos letivos 2006/07 e 2007/08. Na sequência desta experiência, 

fui co-autor da comunicação “Socorrismo em Ação Social: da realidade à 

necessidade”, no II Congresso Nacional de Educação para a Saúde, realizado na 

Universidade de Évora, nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2008. 

 
                                                 
1
 Relativamente à atividade desenvolvida enquanto docente no ensino básico e secundário optei por destacar 

algumas experiências que foram divulgadas em comunicação/publicação. 
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* Coordenador do Projeto Sócrates “Saf(v)e water, sweet life” (com escolas 

parceiras na Itália e na Turquia), na área da educação ambiental, nos anos 

letivos 2004/2007. Participação em outros programas de dimensão europeia, 

como projetos Comenius DALPSE (2007-2010) e YPACE (2007-2010), e 

programas Leonardo da Vinci “Partilhar ofertas formativas alternativas” (2005) 

e “Partilhar metodologias activas inovadoras” (2009). Estas experiências 

serviram de suporte, como co-autor, à comunicação “O que se aprende lá… pode 

ser usado cá?” no VI Encontro Regional de Educação – Aprender no Alentejo, 

que decorreu durante os dias 19 e 20 de novembro de 2010, na Universidade de 

Évora. 

 

* Elemento da equipa dinamizadora do Projeto-Piloto Europeu sobre a Avaliação 

da Qualidade da Educação Escolar e do Projeto Qualidade XXI, na Escola 

Secundária Manuel Cargaleiro. Esta participação motivou a publicação de “Viver 

a Avaliação de Escola, Memória de uma Experiência”, pela Plátano Editora, da 

autoria da referida equipa. O livro foi lançado em maio de 2002 e possibilitou o 

registo e a partilha de uma experiência de avaliação de escola iniciada em 1997. 

 

* Ainda no âmbito da experiência profissional, mas na área da Educação Sexual, 

diversas intervenções em escolas como formador do Movimento de Defesa da 

Vida. 

 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO:  
 

* Doutoramento em História e Filosofia da Ciência (Universidade de Évora), com 

classificação de 18 valores, concluído em 17 de janeiro de 2014, após a defesa 

pública da tese intitulada “Da Sismicidade à Ciência dos Sismos: Para a História 

da Sismologia em Portugal”, sob orientação do Prof. Dr. Augusto Fitas.  

 

* Mestrado em Psicologia e Educação Ambientais (Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada), com classificação de 16 valores (parte curricular) e 

classificação final de Muito Bom, concluído em 4 de junho de 2001, após 

apresentação da dissertação “Análise comparativa de populações universitárias 

sobre questões de educação ambiental”, sob orientação do Prof. Dr. Luís Soczka. 

 

* Curso de Formação de Formadores em Educação Sexual e Planeamento 

Familiar (Movimento de Defesa da Vida), com duração de 320 horas e 

classificação final de Muito Bom (junho a dezembro de 1995). 

 

* Licenciatura em Ensino de Biologia (Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa), com classificação final de 16 valores, concluída em 24 de junho de 1991. 
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* Diversas ações de formação com atribuição de créditos, para progressão na 

carreira profissional, e outras formações, no âmbito do ensino da biologia e da 

geologia, educação para a saúde, socorrismo, educação ambiental, avaliação, 

auto-avaliação de escola, TIC, entre outras áreas. 

 

 

ATIVIDADE COMO INVESTIGADOR:  

 

* Organização e participação com comunicações nas Jornadas Interdisciplinares 

na Mina de São Domingos “Minas, Tecnologias e Educação: Convergências” (7 

de novembro de 2014, 4 de dezembro 2015 e 25 de novembro de 2016). Estas 

jornadas são dedicadas à história da Mina de São Domingos, e resultam de uma 

parceria entre o Instituto de História Contemporânea, o grupo CEHFCi da 

Universidade de Évora, a Fundação Serrão Martins e a Câmara Municipal 

Mértola. Programas e resumos de todas as comunicações em: 

http://www.fundacaoserraomartins.pt/index.php?id=jornadas-interdisciplinares 

 

* Participação no 1º Encontro de História da Ciência no Ensino (27 de maio de 

2015) com a comunicação intitulada “Uma reflexão sobre o ensino da ciência dos 

sismos a partir de elementos históricos em manuais escolares de Ciências 

Naturais e de Geologia”, disponível em e-book editado por Isilda Rodrigues e 

Jorge Azevedo (UTAD). 

 

* Outras comunicações/publicações: 

FERREIRA, J. & FITAS, A. J. S. (2012). Uma revista de Geofísica editada nos anos trinta do 

Portugal do século passado. Em Ana Silva, António Araújo, António Reis, Manuela 

Morais e Mourad Bezzeghoud (eds.). Two decades of earth science research. On the 

occasion of the 20th anniversary of the CGE. Évora: Centro de Geofísica de Évora, 63-

68. 

FERREIRA, J. & NUNES, M. F. (2016). Da ocupação do território à degradação ambiental: o 

caso da exploração mineira em S. Domingos. CEM/Cultura, Espaço & Memória, 7: 131-

140. Porto: CITCEM/Edições Afrontamento.  

FERREIRA, J. (2017). A divulgação da sismologia e outras ciências geofísicas em duas revistas 

que surgiram na década de 30 do século XX. Açoreana, 11 (1): 15-22. 

 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS: 

 

* Aptidões e competências linguísticas: 

- Língua materna: Português. 

- Bom domínio da língua inglesa ao nível da compreensão e produção escrita, 

razoável ao nível da conversação. Curso geral de Inglês (St. Andrew’s 

College - Escócia), com classificação de Excelente no nível “Upper-

Intermediate”, concluído em 8 de agosto de 1997. As competências no 
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domínio da língua inglesa foram aplicadas e desenvolvidas na participação 

e dinamização de projetos europeus Comenius e Leonardo da Vinci.  

- Bom domínio da língua espanhola na compreensão e razoável ao nível da 

conversação. Concluí com aproveitamento Espanhol – Nível I, organizado 

de acordo com as condições previstas no Despacho 37/SEEBS/93, de 15 de 

setembro, em 30 de junho de 2006. 

- Domínio razoável da língua francesa ao nível da compreensão.  

 

* Aptidões e competências de organização:  

- Capacidade de liderança; 

- Capacidade de trabalho em equipa; 

- Capacidade de implementação e desenvolvimento de planos de ação. 

As competências assinaladas foram adquiridas através dos cargos que 

desempenhei e da participação em órgãos de gestão escolar, assim como pela 

conceção e coordenação de projetos educativos locais, nacionais e internacionais. 

 

* Aptidões e competências informáticas:  

- Bom domínio como utilizador de Word, Excel e Powerpoint.  

- Curso Integrado de Processamento de Dados (Microcamp Internacional), com 

duração de 12 meses, terminado em 3 de dezembro de 1992, com módulos de 

sistema operativo (MS-DOS), processador de texto, folha de cálculo e base 

de dados.  

- Utilização do Pagemaker enquanto coordenador do jornal escolar. 

 


