	
  

	
  
	
  

Nome: Pedro Manuel Freire Patacho
Email: pedro.patacho@isce.pt

É Doutor em Didática e Organização Escolar pela Universidade da Corunha, Mestre em Educação
(especialidade de Didática das Ciências) pela Universidade de Lisboa e Licenciado em Ensino (variante
Matemática e Ciências da Natureza) pelo Instituto Superior de Ciências Educativas. Iniciou a sua carreira
profissional no 1ºCiclo do Ensino Básico, tendo passado pelo 2ºCiclo do Ensino Básico, onde leccionou
Matemática e Ciências na Natureza. Professor do Instituto Superior de Ciências Educativas desde 2009,
tem lecionado diversas unidades curriculares nos cursos de formação de professores e trabalhado na
supervisão da prática de ensino supervisionada de futuros professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino
Básico. Tem publicado vários artigos científicos em revistas internacionais (Brasil e Angola), tem
participado em eventos científicos com algumas comunicações livres e tem sido recorrentemente
solicitado para proferir conferências em Angola no âmbito das Metodologias de Investigação em Ciências
Sociais, da Sociologia da Educação e da Pedagogia no Ensino Superior. Membro da Comissão de
Coordenação do Curso de Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, leciona sobretudo ao
nível da Metodologia da Investigação, Didáctica e Prática Pedagógica. Os seus principais interesses de
investigação situam-se no campo da análise sociopolítica da Educação e do currículo, tendo como
principais eixos de análise as seguintes temáticas: educação escolar e justiça social; participação
democrática nas escolas. Em 2005 ajudou a fundar as Edições Pedago, uma editora académica
especializada na publicação em Ciências Humanas e Sociais, com particular enfoque no campo das
políticas educativas e curriculares. Nesse contexto, tem também trabalhado como tradutor e revisor
científico de inúmeras obras no campo da Educação entretanto publicadas por esta casa editorial na qual
se mantém como Diretor. É, desde 2008, membro do Conselho Editorial da RAS – Revista Angolana de
Sociologia, tendo-se tornado em 2013 o Assistente Editorial da edição electrónica desta revista científica
que é disponibilizada pela plataforma internacional OpenEdition. Já em 2014 passa a integrar o Conselho
Editorial da Mulemba – Revista Angolana de Ciências Sociais.
Áreas de interesse:
Políticas Educativas e Curriculares; Participação Democrática nas Escolas; Educação Escolar e Ativismo
Social.
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