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 Objetivo: Coordenação Pedagógica  
 – Educação Infantil ao Ensino Médio – 

  

Qualificações:   
 

Profissional com carreira consolidada no âmbito educacional desenvolvida em instituições de ensino renomadas e de 

porte médio. 

Na Educação Básica detém know how da Educação Infantil ao Ensino Médio seja na Supervisão Pedagógica e 

Educacional, Coordenação Pedagógica e na Orientação Educacional, bem como Professora. 

Participa das reuniões do corpo diretivo para compreender os interesses e objetivos e traçar o planejamento estratégico 

adequado, bem como para apresentação de relatórios e alinhamentos.  

Na Gestão Burocrática participa da atualização do PPP, Matriz Curricular, Regimento Escolar em conformidade com a 

BNCC, assim como contribui no planejamento, calendário anual, projetos, escolha de materiais e recursos. 

Como Gestora de Processos sua atuação é pautada no diagnóstico e análises das práticas/resultados para desenvolver 

o processos congruentes aos objetivos e que integre as partes envolvidas visando a aplicabilidade e mensuração.  

Administra, mensura e controla as atividades utilizando-se de relatórios, indicadores e sistemas educacionais, além das 

observações e análise. E, em conjunto com a equipe, revisa e ajusta os protocolos, planos, recursos e outras questões 

a fim de assegurar os melhores resultados (administrativos e pedagógicos). 

Na Gestão de Pessoas participa do processo seletivo/contratação, grade de horários, integração, desenvolvimento, 

avaliação e desligamento.  

Em reunião com o time defini o papel, atribuições e responsabilidades que cada um assumirá privilegiando a criação 

e/fortalecimento dos vínculos e o engajamento de todos em prol de um objetivo comum.  

Orienta e auxilia os professores na montagem do plano de ensino, planejamento de aula, projetos, avaliações e 

relatórios, entre outros às melhorias do ensino e aprendizagem eficientes e eficazes. 

Prima pelo atendimento e bom relacionamento, como também atua na mediação de conflitos, no tratamento e resolução 

de problemas. 

À Gestão de Resultados supervisiona e analisa o desempenho dos profissionais, faz as intervenções por meio de 

feedbacks, assessorias e suporte (individual e coletivo).   

Promove treinamentos, cursos, palestras e reuniões formativas voltadas ao aperfeiçoamento dos profissionais em suas 

práticas pedagógicas a fim de alavancar a aprendizagem e rendimento dos alunos. 

Utiliza o planejamento às avaliações externas (ENEM e vestibulares), em parceria com a equipe a fim de tornar os 

alunos hábeis para aplicar os conhecimentos adquiridos com boa performance. 

Participa das reuniões com pais, professores e conselho de classe.  

Coordena eventos para pais, alunos, professores e visitantes, visando o estreitamento dos vínculos e melhoria da 

imagem da instituição junto à comunidade local. 

 

 

Trajetória Profissional:  
 

Vinte anos dedicados à educação em instituições de grande porte, destacando: 
 

Educação Básica: 

 Instituto Cacau Show - Coordenadora Pedagógica. 

 Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB – Gestão Administrativa e Pedagógica. 

 Fundação Bradesco – Supervisora de Ensino das escolas da região Sul, Sudeste, Nordeste e Norte.  

 Colégio Luterano Vera Cruz (Porto Alegre/RS) – Supervisora Educacional; Supervisora de Estágio do Curso 

de Magistério para alunos do Ensino Médio; Professora da Educação Infantil e das Matérias Pedagógicas: 

Didática Geral, Didáticas Específicas e Psicologia da Educação.  
 

Consultorias: 
 

 3H (S. J. dos Campos) – Mentoring e Coaching Familiar (Looping). 



 Instituto VOCÊ (SP e Curitiba) – Gestora e Treinadora de PNL.  

 Mind Lab – Mentes Inovadoras – Consultora de Relacionamento Internacional; Consultora Pedagógica; 

Palestrante. 

 Rede Pitágoras (SP e MG) – Consultora de Negócios; Coordenadora de Relacionamento; Coordenadora 

Regional de 40 escolas parceiras. 

 

 

Formação:  
 

 MBA - Gestão da Aprendizagem Ativa - UniAmérica - Foz do Iguaçú. Conclusão prevista para Jul./2022. 

 Pós-graduação em Métodos e Metodologias Educacionais – Utsunomiya University – Tochigi – Japão. 

 Pós-graduação em Supervisão Educacional pela Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e 

Letras/RS. 

 Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Orientação Educacional e Matérias Pedagógicas pela Pontifícia 

Universidade Católica – PUC/RS. 

 Habilitação Plena para o Magistério: Professor do Ensino de 1º Grau de 1ª a 4ª Série pelo Colégio Luterano 

Vera Cruz/RS. 
 

Formação Complementar: 
 

 Curso Certificação de Facilitador do Programa Internacional de Aprendizagem Socioemocional e Ética (SEE) 

pela Emory Univesity – Atlanta – EUA. Conclusão prevista para Ago/21. 

 MBA em Gestão de Instituições Educacionais pela Faculdade Pitágoras/MG (Inconcluso).  

 Formação em PNL: Practitioner, Master Practitioner e Training Trainers pelo Instituto VOCÊ. 

 Formação de Treinadores de PNL pelo Instituto VOCÊ. 

 

 

Idiomas: 
 

Inglês – Intermediário. 

Espanhol e Japonês - Básico. 

 

 

Tecnologia: 
 

Bons conhecimentos do Pacote Office, Internet e CRM. 

 

 

Perfil: 
 

Boa oratória, proatividade, dinamismo, segurança, responsabilidade, determinação comprometimento, pontualidade, 

organização, criatividade, ética, e bom relacionamento, além de facilidade no trabalho em equipe, respeito e 

cumprimento às normas e regras. 


