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Objetivo: Professor de História / Atualidades / Educação Socioemocional.  
 
Qualificações:   
 

Profissional formado pela USP e com destacada carreira desenvolvida em instituições particulares da 
Educação Básica.  
Prática em lecionar nas modalidades Online e Híbridas, além da Presencial com aulas síncronas e 
assíncronas em consonância com as diretrizes da BNCC e a Reforma do Ensino Médio (Itinerários 
Formativos).  
Desenvolve aulas personalizadas com diferentes metodologias, tecnologias e recursos – das tradicionais às 
mais inovadoras – que atendem à proposta institucional e os perfis/necessidades dos alunos. 
 

Para turmas do Ensino Fundamental desenvolve aulas interativas, dinâmicas e contextualizadas, iniciando 
com narrativas para despertar a atenção e envolver os alunos no tema. Apresenta jogos, atividades visuais 
e lúdicas estimulando-os à participarem com suas vivências, situações do cotidiano e questionamentos. 
Sistematiza e relaciona com fatos, fontes históricas, trechos de livros e outras, a fim de evidenciar a 
presença, os impactos e consequências do conteúdo abordado com a realidade/atualidade e na vida do 
discente.    
 

No Ensino Médio ministra aulas dialogadas, interativas e práticas partindo de um storytelling gerando a 
curiosidade, interesse e afinidade dos estudantes ao conteúdo. Leva-os à exposição de seus 
conhecimentos prévios, opiniões e hipóteses; incita e orienta discussões e debates. Articula a interação e o 
conteúdo ministrado com atividades, jogos, imagens, questões da atualidade, dentre outros recursos.   
Fomenta os alunos a transporem e exporem os conhecimentos adquiridos através de atividades diversas 
como: produções, pesquisas, gamificações, trechos de vídeos, dados históricos, filmes e/ou documentários.  
 

Como Professor de Educação Socioemocional atua por meio de projetos, trabalhando com vídeos (para 
suscitar discussões e trocas), dinâmicas, exercícios diálogos e reflexões, que tem por objetivo levar os 
discentes a identificar, reconhecer e trabalhar suas emoções.  
Prática com projetos interdisciplinares e disciplinares. 
Vivência no desenvolvimento e aplicação de curso extra à preparação de alunos para ENEM e vestibulares, 
a partir do desenvolvimento de suas competências e habilidades. 
Habilidade no trato e desenvolvimento de atividades e aulas para alunos de inclusão.  
Organiza, acompanha e orienta estudantes desde às produções até a participação nos eventos (festival de 
curta-metragem, show de talentos, concurso literário) que foram realizados por meio de plataforma digital.  
Participa de eventos, mostras culturais e atividades realizadas na instituição. 
 

 

Trajetória Profissional:  
 

Possui mais de oito anos de experiência em instituição particular da Educação Básica, bem como em outras 
áreas e segmentos, abaixo relacionadas:  
 

Educação Básica: 
 

 Colégio Renovação 
o No Ensino Médio: Professor de História, Sociologia, Educação Socioemocional (Programa 

Semente) e do Itinerário Formativo de Ciências Humanas (disciplina: Núcleo de Análises 
Historiográficas).  

o No Ensino Fundamental: Professor de História (5º ano e Anos Finais) e de Geografia (5º 
ano).  

 

Outras: 

 Faculdade Rudolf Steiner – Formação de Professores para o Curso de Extensão de História da 
Educação e Ensino de História.   

 Curso Pontual – Professor de História - Anos Finais do E. Fundamental e do E. Médio. 
 
 
 
 



Formação:  
 

 Pós-Graduação em Ensino Médio Waldorf na Faculdade Rudolf Steiner. Conclusão Prevista: 
Set/2022. 

 Pós-Graduação em Metodologias Ativas pelo Instituto Singularidades. Conclusão Prevista: 
Dez./2021. 

 Graduação em Pedagogia (licenciatura) pelo Centro Universitário Claretiano. 
 Formação em Pedagogia Waldorf pelo Centro de Formação de Professores Waldorf / Faculdade 

Rudolf Steiner. 
 Licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo (FFLCH / USP). 
 Bacharelado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo (FFLCH / USP). 
 

 

Idiomas:  
 

Inglês Fluente. (Cultura Inglesa – Certificate of Proficiency in English 3 – CPE3 – Completo)  
Espanhol Fluente  
 
 

Tecnologias:   
 
 
 
 
 
 
 

 Revalidação das Certificações dos níveis 1, 2 e Trainer no Google for Education. 

 Habilitado no Ensino Híbrido e Tecnologias Digitais do Criando Rotas. 

 Desenvoltura no Pacote Office e Microsoft Educação.  

 Ferramentas digitais para suporte em Metodologias Ativas: Kahoot!, Plickers, Mentimeter, Popplet, 
Padlet, entre outros.  

 Conhecimento da Plataforma Moodle.  

 Conhecimento em edição de vídeos: Wondershare Filmora v. 9; Camtasia Studio; VivaCut (Android).  

 Aulas não presenciais síncronas através de Hangouts Meet, Microsoft Teams e Zoom.  
 
 

Cursos e Palestras:  
 

Participação em cursos, palestras e eventos visando o aprimoramento profissional, destacando-se os mais 
recentes: 
 

 Instrutor do Curso: "Introdução ao Novo Ensino Médio" junto à FEWB - Federação das Escolas 
Waldorf do Brasil - Público alvo: Docentes de Ensino Médio. 

 Apresentador do Seminário Integrador: "Classcraft e a gamificação" na Pós-Graduação em 
Metodologias Ativas do Instituto Singularidades.  

 Curso Criando Rotas: sala de aula invertida, sobre ensino híbrido e tecnologias digitais pela Nuvem 
Mestra, Google for Education partner. 

 Semana Strike, com aprofundamento em gamificação ministrada pelo professor Tiago Eugenio. 

 Workshop Internacional de Prevenção ao uso de drogas nas escolas pela FEEMIND.  

 III Curso de Capacitação de Professores em Simulações da ONU, nos módulos I, II, III e IV, pelo 
FACAMP Model United Nations (FAMUN).  

 Participação na XXI Viagem Educacional à Alemanha e Estônia, promovida pelo Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP) e organizado pelo IES 
Educacional. 

 Curso: Capacitação Teórica da Metodologia OPEE, habilita a lecionar os conteúdos da coleção 
OPEE – OPEE Educação.  

 Curso: Ler em Rede: a mediação na formação de leitores – Instituto Singularidades.  

 Curso: Oficinas interativas – A importância de transformar nossos alunos em cidadãos bilíngues – 
Ministrado por Ricardo Hourani e Tiago Souza – SIEEESP.  



 Curso de Férias: Metodologias Ativas – Ministrado pela professora doutora Lilian Bacich e pelo 
professor mestre Leandro Holanda – Tríade Educacional. 

 Palestra e Oficina: Metodologias ativas: Ensino Híbrido - Ministrado pela professora doutora Lilian 
Bacich e pelo professor Mestre Leandro Holanda - Tríade Educacional. 

 Curso: Inteligências múltiplas x dificuldades de aprendizagem: A escola perante as práticas 
pedagógicas - Ministrado pela professora Fabiola Dobrillovich - Sinpro/SP. 

 Curso: BNCC: Do Currículo à sala de aula – Ministrado pelo professor doutor Miguel Thompson – 
Instituto Singularidades. 

 Curso: Inteligência Socioemocional e sala de aula – Ministrada pela professora Miriam Guimarães – 
Centro de Formação Docente do Colégio Dante Alighieri. 

 Curso: Inteligência emocional: o segredo da relação professor – aluno – Ministrado pela professora 
Sandra Andrade Scapin – Sinpro/SP.  

 Curso: O ser humano e seu desenvolvimento nos distintos contextos históricos e culturais – 
Ministrado por Andreas Schubert – Instituto de Desenvolvimento Waldorf.  

 Curso: Metodologia e Didática para o 4º ano escolar – Ministrado pela professora Melanie Mangels 
Guerra – Instituto de Desenvolvimento Waldorf. 

 Curso: A adolescência e as forças da sexualidade – Ministrado pelo professor Andreas Schubert – 
Instituto de Desenvolvimento Waldorf.  

 Seminário de atualização para professores – Orientado por José Jobson A. Arruda e João Manuel 
Cardoso Mello – FACAMP. 

 XXVI Simpósio Nacional de História da universidade de São Paulo. 

 Colóquio Internacional: O Império Romano e suas províncias: a integração e seus limites, por 
ocasião da Mostra Roma. A vida e os Imperadores – MASP.  
 

 
 

Premiações: 
 

 Criando Rotas pela Nuvem Mestra, Google for Education partner. 

 Menção honrosa pelo projeto “Comunidade Escolar na Era Digital: Segurança e Cidadania Digital” – 
conferido pela Nuvem Mestra, empresa Google for Education Premier Partner, na 2ª edição do 
Concurso Boas Práticas.  

 Segundo lugar no Prêmio Talento Educacional – Positivo Informática – 2014.  
 
 
Perfil: 
 

Proatividade, dinamismo, responsabilidade, engajamento, comprometimento, criatividade, bom 
relacionamento e a facilidade para trabalhar em equipe, somam-se ao respeito às regras e pessoas. 
 


