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Nascida na cidade de São Paulo, São Paulo, aos 19 de dezembro de 1963, filha de 

Armando Marques e de Mana Antônia Marques Irmã de Adriano Marques e de Lilian Marques 
É casada com Ronaldo Alexandre da Silva, químico, com quem tem um filho de coração, Felipe 
Marques do Nascimento, 14 anos, seu sobrinho. 

Formou-se no Magistério em 1982, pelo Colégio Cruzeiro do Sul Graduou-se em 
Bacharel em Química em 1985 pela Universidade Camilo Castelo Branco e em Pedagogia, 
com habilitação para Supervisão e Administração Escolar, pela mesma Universidade, em 1987. 

Sempre buscando novos conhecimentos, em 2002 forma-se bacharel em Direito pela 
Universidade Cruzeiro do Sul, tornando-se advogada pela OAB/SP em 2004, alçando ao título 
de Mediadora Judicial pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Em sua longa caminhada como educadora, percebeu a necessidade e a dificuldade 
dos alunos com deficiência de serem incluídos na educação brasileira, incomodada com tanta 
desigualdade e discriminação pessoal e social, dedicou-se aos estudos relacionados à inclusão 
escolar, para que este fosse de fato efetivado, transformando a realidade de milhares de 
educandos especiais. 

Em 2013 recebe o título de Especialista em Educação Especial, com ênfase na 
Deficiência Intelectual pela Universidade Católica Dom Bosco, lançando no ano de 2013 o seu 
primeiro livro "Mediação Escolar A contribuição do diálogo reflexivo para a construção da 
Cultura de Paz", pela Editora AllPrint/SP. 

Hoje, doutoranda em Direito pela Universidade Lomas de Zamora, Argentina, escreve 
sua tese sobre a Inclusão Escolar, com foco na Deficiência Intelectual Tanto em sua carreira de 
estudante como de educadora teve o privilégio de conhecer e conviver com pessoas 
interessantes e interessadas nos estudos e na difusão dos direitos humanos, motivando-a a se 
tornar essa pessoa apaixonada pela busca de instrumentos facilitadores da inclusão escolar e 
social. 

Há 33 (trinta e três) anos dedica-se à formação de crianças e jovens, tendo construído 
toda a sua carreira como educadora na Rede Municipal de Educação de São Paulo. 

No período de 1990 a 2010 atuou como Coordenadora Pedagógica e Diretora Escolar, 
ambos os cargos designados, em diversas escolas, sendo EMEI Elisa Kauffman Abramovich, 
como Coordenadora Pedagógica e Diretora Escolar, em Cidade Tiradentes (1990 a 1995), 
EMEI Engenheiro Goulart, em Engenheiro Goulart, como Coordenadora Pedagógica (1997), 
EMEI Antonio Lapena em São Miguel Paulista, como Coordenadora Pedagógica (1998/99), 
EMEI Helena de Paula Marin, em São Miguel Paulista, como Diretora Escolar (2005/10). 

Em 2010 acessou ao Cargo de Diretora Escolar Efetiva na EMEI Ibiapaba Martins, em 
Arthur Alvim Em 2011 se removeu para o CEI CEU Parque São Carlos, em São Miguel Paulista 
Em 2012 removeu-se para a EMEF Marechal Juarez Távora, encontrando-se até hoje na 
direção da EMEF. 
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