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Objetivo: Professora de Matemática 
 

Qualificações:  
 

Professora licenciada em Matemática e Pedagoga com ascendente carreira no magistério na Educação 

Básica.  

Como Professora leciona Matemática às turmas do Ensino Fundamental por meio de aulas Remotas, 

Híbridas e/ou Presenciais.  

Disponibilidade para atuar também com alunos do Ensino Médio  

Desenvolve aulas dialogadas e interativas iniciando com questionamentos, situações do cotidiano e 

vivências dos alunos para despertar o interesse ao tema e investigar o conhecimento prévio. Sistematiza os 

dados apresentados e relaciona-os a conceituação.   Prima pela construção do conhecimento e pela 

aplicabilidade nos mais diferentes contextos, dentre elas destacam-se as atividades acadêmicas, avaliações 

e à suas vidas.  

Promove diferentes exercícios, atividades, jogos e aplicativos estimulando o raciocínio, assimilação e 

aplicação do conteúdo nas avaliações (internas e externas), olimpíadas e na vida. 

Apoia o processo de ensino aprendizagem com estratégias e recursos tecnológicos, como o Jamboard; 

Openboard; Kahoot; Wordwall e, outros primando pela interatividade e engajamento dos alunos à 

aprendizagem significativa.   

Disponibilidade para preparar os estudantes às Olimpíadas Canguru e OBMEP. 

Prática com atividades e projetos disciplinares que são expostos nas feiras. 

Participa das atividades e eventos institucionais. 

 
 

Trajetória Profissional:  
 

Doze anos de dedicação à área educacional desenvolvida em instituições como:  
 

 Colégio Nova Geração 

o Professora de Matemática - Anos Finais do Fundamental.  

o Professora das disciplinas de Matemática, Ciências e Geografia – 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

o Professora de Matemática – 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. 

o Professora da Educação Infantil. 

o Professora Substitutiva - Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.                             

o Estagiária nas áreas da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Gestão e 

Coordenação Escolar. 

 Universidade Paulista/UNIP – Tutora Interativa Substitutiva – Curso EAD de Pedagogia. 

 CEI Nosso Cantinho – Professora da Educação Infantil. 

 
 

Formação:  
 

 Licenciatura em Matemática pela faculdade PROMINAS.  

 Pós Graduação em Alfabetização e Letramento pela FAMESP. 

 Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Hermínio Ometto – UniAraras São Pedro/SP. 

 
 
 
 



Curso:  
 

 Como transformar aulas de Matemática em aulas de boa...temática! pela SIESP. 

 O jogo na Educação Matemática pelo Sistema de Ensino Positivo. 

 Curso de Power Point Online para Professores pela MargEducation. 

 Sala de aula com Google Meet e Classroom Start pela MargEducation. 

 Jogos lúdicos para a educação pela Prefeitura Municipal de São Pedro. 

 Riscos e rabiscos: traços e trilhas do desenho na Educação Infantil pela Editora Positivo. 

 Educação inclusiva na APAE de São Pedro.  

 Curso Técnico de Lazer, Recreação e Eventos pelo SENAC - Águas de São Pedro – SP. 

 
 

Tecnologias: 
 

Usuária do Pacote Office, Internet, Google Sala de aula e Google MEET e Aplicativos/Gamificação 

(Jamboard; Openboard; Kahoot; Wordwall, entre outros). 

 
 

Perfil: 
 

Responsabilidade, pontualidade, engajamento, dinamismo e bom relacionamento, somam-se à facilidade 

em trabalhar em equipe, respeito às regras e políticas. 


