Henriqueta Cristina Ferreira da Silva Beato de Oliveira
Nasceu em 1960, em Vila Nova de Gaia, e licenciou-se em 1983, em
Línguas e Literaturas Modernas, pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto. Ainda no Porto, exerceu funções docentes no
Ensino Particular e Cooperativo entre 1980 e 1985. Integrou o Ensino
Público em 1983 e exerceu funções docentes em diversas zonas do país,
tendo concluído o seu estágio profissional em Viseu, em 1991.
Ao longo da sua carreira docente coordenou e incentivou projetos no
âmbito da Leitura e da Escrita, das Expressões, do Ambiente, da
Cidadania e do Património. Desempenhou diversos cargos de natureza
pedagógica e de gestão escolar.
Na Lousã, onde foi colocada pela primeira vez em 1994, e onde regressou
em definitivo em 2000, exerceu os cargos de Presidente do Conselho
Executivo da Escola EB2,3, Presidente da Comissão instaladora do
Agrupamento de Escolas da Lousã, Diretora do Agrupamento de Escolas
da Lousã e Coordenadora da Escola Básica nº 2. Foi membro do
Conselho de Escolas e pertenceu à equipa redatorial da Revista do
Centro de Formação Nova Ágora. Coordenou o Projeto “ Estudar é Bué”,
Prémio Montepio em 2008. Em 2011, representou o Agrupamento de
Escolas da Lousã no Congresso Mundial de Escolas Inovadoras, em
Washington, enquanto agrupamento selecionado para integrar, nesse
ano, a rede de Escolas Inovadoras da Microsoft.
Também na Lousã, pertenceu à Comissão Alargada da CPCJ, foi
membro da Direção da Arcil e colaborou em diversos projetos ligados à
Educação, nomeadamente no âmbito do Projeto Educativo do
Concelho.
Foi membro ativo do Movimento Associativo de Pais de Coimbra.
É autora de diversos artigos e intervenções em congressos/encontros de
pedagogia, didática, e organização e gestão escolar, dos quais se
destaca, no âmbito do modelo organizacional assumido pelo
Agrupamento de Escolas da Lousã em 2005, o artigo “Cama-do-gato,
construção sustentado do ato educativo”, apresentado no encontro

nacional do Conselho Nacional de Educação, em 2006, “Educação e
Municípios”, a convite da Câmara Municipal da Lousã.
É coautora das brochuras “Era uma vez… é a tua vez!” para os concelhos
de Mortágua, Tondela, Santa Comba e Carregal do Sal, editadas pela
Adices, em 1995, no âmbito do Projeto Leader,” Imagens do
Desenvolvimento na Infância”. Integra o índice de autores da seleção de
contos “Cem anos, cem palavras”, editado no âmbito de concurso das
comemorações dos 100 anos da Universidade do Porto. É autora do texto
do álbum ilustrado “Com três Novelos, o mundo dá muitas voltas”, da
editora Planeta Tangerina, recomendado pelo Plano Nacional de Leitura
para o apoio a projetos de cidadania e publicado em França e nos
Estados Unidos com a chancela da Amnistia Internacional.
É membro, desde 1976, do Movimento de Campos de Férias Tempo Livre,
associação cultural sem fins lucrativos, de âmbito nacional (com forte
ligação à Lousã), onde, ao longo dos anos, tem acompanhado e
coordenado atividades com jovens, no âmbito da animação cultural,
contacto com a natureza, reflexão e dinâmica relacional.

