
Liliana de Sousa Ribeiro nasceu a 2 de julho de 1979 e é natural de Arcos de Valdevez, 

onde viveu e estudou até aos 18 anos de idade. Foi sempre uma grande adepta do desporto, 

tendo sido federada de “futebol de salão” e atleta de voleibol no desporto escolar, até ao 

ingresso na universidade.  

Em setembro de 1997 ingressou na Universidade de Évora, no curso de Ensino de 

Matemática, tendo pedido transferência em 2002, na mesma Universidade, para o curso 

de Matemática e Ciências da Computação, com especialização em Matemática Ensino.  

De setembro de 2004 até agosto de 2005 fez Estágio Pedagógico na escola Secundária de 

Montemor-O-Novo.  

Em setembro de 2005 até agosto de 2016 desempenhou funções na Escola Ancorensis 

Cooperativa de Ensino, em Vila Praia de Âncora, onde se destacam as seguintes áreas:  

 Docente de Matemática e Informática nas turmas do 3ºciclo e Secundário, Cursos de 

Educação e Formação e Ensino Profissional;  

 Docente, em regime de coadjuvação, no apoio a alunos com Necessidades Educativas 

Especiais;  

 Formadora das áreas de Matemática Para a Vida e Tecnologias da Informação e 

Comunicação, no âmbito dos processos de RVCC e cursos EFA;  

 Formadora das áreas de Matemática Para a Vida e Tecnologias da Informação e 

Comunicação, no Centro das Novas Oportunidades da Escola Ancorensis Cooperativa de 

Ensino;  

 Diretora de Turma  

 Coordenadora do Ensino Qualificante;  

 Coordenadora do Departamento de Informática;  

 Coordenadora de um Projeto Comenius, em parceria com mais 7 países;  

 Coordenadora dos Diretores de Turma do Ensino Geral e Profissional;  

 

Em julho de 2015 foi convidada, pela Direção da Cooperativa, para assumir o cargo de 

Diretora Pedagógica da Escola Ancorensis Cooperativa de Ensino, tendo exercido as suas 

funções até setembro de 2016.  

Em março de 2017 concluiu uma Pós-Graduação em “Gestão da Qualidade e Auditorias 

Internas”.  

Em janeiro de 2017 foi colocada no Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, onde 

exerceu funções docente até agosto de 2017.  



Em setembro de 2017 ficou colocada no Agrupamento de Escolas de Arcozelo, em Ponte 

de Lima, tendo exercido funções docentes até final de outubro de 2017.  

Ao longo da sua carreira profissional, a sua ação centrou-se sempre na criança/aluno e no 

olhar atento sobre o meio circundante, procurando a valorização da cada 

criança/jovem/aluno e a sua integração mais assertiva e empreendedora na sociedade que 

o acolhe. 


