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Sara Alexandre e Silva Felizardo, natural de Viseu, Doutoramento em Psicologia, 

especialidade em Reabilitação (Deficiência, famílias e suporte social: contextos e 

trajetórias de desenvolvimento para a inclusão), pela Universidade de Coimbra; Mestrado 

em Ciências da Educação (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação/ FPCE, 

Universidade de Coimbra); Licenciatura em Psicologia (área educação) pela Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação/ FPCE, Universidade de Coimbra;  

É docente da Escola Superior da Educação de Viseu, Instituto Superior Politécnico 

de Viseu (desde 1999); tem uma vasta experiência no âmbito da docência no ensino 

superior (30 anos), nos subsistemas Politécnico e Universitário (Universidades da 

Madeira e Universidade do Algarve) e exerceu funções como psicóloga em contexto 

escolar e educação especial (Centro de Educação Especial de Viseu – Estabelecimento 

Dr. Vítor Fontes). Foi bolseira do Secretariado Nacional para a Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência - SNRIPD, atual Instituto Nacional para a 

Reabilitação, no Centro de Recursos Educativos Antonio Vicente Mosquete, da ONCE, 

em Madrid, em 2002, ao abrigo do Programa CITE 2001. 

É Coordenadora do Mestrado em Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor 

Escola Superior de Educação de Viseu – Politécnico de Viseu desde 2014 até à atualidade 

e tem lecionado em diversas ações/ cursos e unidades curriculares, no âmbito da formação 

inicial, mestrado, especializada e contínua, especializada, nas áreas da educação especial 

e inclusiva, problemas de aprendizagem e desenvolvimento, família de crianças com 

necessidades específicas e de risco social.  

É Coordenadora do Gabinete de Apoio e Promoção da Inclusão (GAPI) para 

alunos com Necessidades Específicas da ESEV/Instituto Politécnico de Viseu e elemento 

da equipa do Grupo de Missão do IPV para as necessidades educativas específicas. 

Orientou dezenas teses mestrado (Necessidades Educativas, Educação Especial e 

inclusão), trabalhos finais de Especialização em Educação Especial, complemento de 

formação e de licenciatura. Orientadora de estágios e práticas de ensino supervisionadas 

em cursos de educação formal e não formal. 

Tem participado em projetos de investigação e de ligação à comunidade nas suas 

áreas de interesse e conta no seu currículo com dezenas comunicações e artigos científicos 

nas áreas da Educação Especial, Reabilitação e Famílias de risco. 


