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Objetivo: Professora de Ensino Fundamental //  

                        Professora de Educação Socioemocional  
 

Qualificações:  
 

Pedagoga licenciada pela UNESP com destacada carreira no magistério desenvolvida em escolas 

particulares da Educação Básica por meio de aulas Remotas, Híbridas e/ou Presenciais.  

Na Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) possui experiência como 

Professora de Tecnologias.   

Nas turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental detém expertise como na Alfabetização e como 

Polivalente lecionando as disciplinas de Ciências da Natureza e Humanas; Linguagens; Matemática; 

Geografia e História. 

Habilidade em criar aulas que se adequam às diretrizes propostas pela BNCC e da instituição, bem como 

aos interesses e perfis das turmas. 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais desenvolve aulas interativas partindo do interesse dos alunos 
para sondar seus conhecimentos enquanto sistematiza e relaciona-os a diferentes recursos lúdicos e/ou 
multimídias em que incita os alunos a descoberta, curiosidade e a investigação do assunto.  
Na sequência introduz novas atividades em grupos com atividades simultâneas (rotação por estações) 
estimulando o acesso e a troca de informações ao mesmo tempo em que estimula e orienta-os em relação 
ao raciocínio, assimilação e na construção do conhecimento.  
Finaliza as aulas fazendo o levantamento das informações aprendidas, e de forma coletiva, constroem um 
diagrama que aliado a outros recursos e suas observações obtém-se a sondagem relativa as competências 
e habilidades desenvolvidas e dos conhecimentos adquiridos. 
Apoia o processo de ensino aprendizagem com estratégias e recursos tecnológicos, como o Google 
Workspace For Education (Jamboard, Sites, Classroom, Sheets, Slides, Meet, Forms,etc), KhanAcademy, 
Canva, Kahoot e, outros primando pela interatividade e engajamento dos alunos à aprendizagem 
significativa.   
Prática na elaboração e aplicação de projetos disciplinares e interdisciplinares. 
Como Professora de Educação Socioemocional detém know how no desenvolvimento das habilidades 
socioemocionais, utilizando ferramentas adequadas a gestão das emoções e a liderança. 
Aplicadora da Escola da Inteligência às turmas dos Anos Finais e da Escola da Inteligência e Líder em 
Mim com alunos dos anos iniciais.  
Acompanha alunos em passeios pedagógicos e atividades extras. 
Conduz e participa de reuniões com pais e conselhos de classe. 
Atua com as atividades e eventos institucionais nos mais diferentes papéis e responsabilidades, incluindo a 

apresentação dos alunos e suas respectivas produções.   

 
 

Trajetória Profissional:  
 

Vinte anos dedicados à área educacional desenvolvida em instituições como:  
 

 Colégio Renovação  

o Assistente da Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Finais. 

o Professora de Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 

 IPE Colégio 

o Professora de Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 

o Professora Socioemocional - Anos Finais. 

o Professora Aplicadora – Escola da Inteligência - Anos Finais. 

o Professora de Tecnologias - Educação Infantil e Anos Iniciais. 

 GAE - Acampamento e Turismo Pedagógico – Coordenadora de Projetos Pedagógicos. 



 IPE Colégio 

o Professora de Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 

o Professora Alfabetizadora - Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

o Professora de Tecnologias - Educação Infantil e Anos Iniciais. 

 Núcleo de Recreação Educacional – Santa Maria Adelaide 
o Professora de Educação Infantil. 

o Professora Alfabetizadora 

 
 

Formação:  
 

 Pós Graduação em Psicopedagogia e Neurociências pela UNIP – Conclusão prevista par0 Dez./21 

 Graduação em Gestão Escolar pela MBA USP/Esalq. 

 Licenciatura em Pedagogia - Ensino Fundamental pela UNESP - Universidade Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho". 

 Bacharelado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Universidade Estácio de Sá 

 Magistério, Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais pelo Colégio Conde José Vicente 

de Azevedo 

 
 

Certificados:  
 

 BNCC Práticas e Culturas Digitais pelo Instituto Singularidades 

 Google Certified Educator 1 pela Google For Education 

 Google Certified Educator 2 pela Google For Education 

 A neurociência no processo de ensino-aprendizagem pela ANDEA e Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

 Prêmio “Destaque Educação” – 3º lugar - Educa Week 2019 

 Prêmio “Destaque Educação” – 6º lugar - Educa Week 2020 

 Inteligência Emocional pela Conquer 

 
 

Tecnologias: 
 

Usuária do Pacote Office, Internet, Google Workspace For Education, KhanAcademy, Canva, Wordwall, 

PearDeck, EdPuzzle, Anchor, Flipgrid, Coggle, Padlet, Mentimeter e editores de imagem e vídeo. 

 
 

Perfil: 
 

Proatividade, dinamismo, criatividade, responsabilidade, pontualidade, engajamento e bom relacionamento, 

aliam-se à sua paixão pelo processo de ensino aprendizagem, à facilidade em trabalhar em equipe e ao 

respeito às regras e políticas. 


