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 Objetivo: Orientação Educacional / Coordenação Pedagógica 

  

Qualificações:   
 

Profissional com destacada experiência no âmbito educacional desenvolvida em instituições particulares da 

Educação Básica. 

Carreira ascendente embasada em práticas inerentes a Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica 

de Cursos Extracurriculares e Período Integral, que somam-se à sua expertise como Professora. 

Possui experiência, conhecimentos técnicos e disponibilidade para atuar na Orientação Educacional e realizar 

as diversas responsabilidades e resultados, dentre elas destacam-se:  

 Estabelecer parceria com a Coordenação Pedagógica e Professores na identificação e exploração das 

demandas dos alunos à a criação de planos de ações mais assertivos e eficazes na otimização do 

desenvolvimento cognitivo, segundo as especificidades das faixas etárias e perfis.  

 Promover ações voltadas ao diagnóstico e intervenções assertivas aos estudantes e suas respectivas 

famílias para o desenvolvimento global e formativo dos alunos.  

 Organizar e promover projetos educacionais privilegiando a integração e o desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais dos discentes. 

 Prestar atendimento aos professores e, por meio de uma escuta atenta, acolher as dificuldades e/ou 

necessidades que os alunos apresentam. 

 Assessorar os docentes e apresentar diferentes recursos, estratégias e atitudes eficientes à tratativa das 

diferentes dificuldades dos alunos.  

 Prestar atendimento individual e coletivo para estudantes, professores e familiares.  

 Orientar e planejar estudos para os alunos preparando-os à aprendizagem e aplicabilidade destas nas 

avaliações internas e/ou externas. 

 Acompanhar a progressão cognitiva e comportamental dos alunos por meio da observação e análise de 

diferentes aspectos, como: participação (aulas e projetos), produções, relacionamento (colegas, 

professores e outros colaboradores da escola), tabelas e, outros para desenhar a melhor abordagem e 

instrumento de intervenção.  

 Encaminhar os discentes para especialistas, sempre que necessário. 

 Disponibilizar atenção aos especialistas que atendem aos alunos para integração/complementação de 

ações visando o desenvolvimento e progressão global. 

 Atualizar os registros acadêmicos dos alunos com seus respectivos atendimentos, encaminhamentos e 

progressões. 

 Participar de reuniões pedagógicas, conselhos de classe e de pais. 

 Atuar efetivamente nos eventos visando o estreitamento dos vínculos e melhoria da imagem da instituição 

junto à comunidade local.  

Possui ainda ampla experiência na integração da tecnologia nos processos de ensino aprendizagem. 

Na Coordenação Pedagógica presta assistência em diversas atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo, 

dentre elas destacam-se: 

 Participa da seleção de pessoal da equipe pedagógico e de apoio. 

 Prepara e orienta os Estagiários à Docência, desde o alinhamento até a definição de seus papéis junto 

ao professor e alunos, bem como à escola.  

E apresenta disponibilidade e competência para assumir as demais responsabilidades e atividades inerentes 

ao cargo. 

 

 

 



Trajetória Profissional:  
 

Vinte anos dedicados à Educação Básica em escolas particulares, destacando: 
 

 Escola Bakhita  

o Auxiliar da Coordenação Pedagógica. 

o Coordenação de Cursos Extracurriculares.  

o Coordenação do Período Integral. 

o Orientação Educacional. 

 Escola Fazarte  – Professora. 

 Colégio Santo Ivo – Coordenação do Departamento de Informática  

 

 

Formação:  
 

 Pós-Graduação em Didática para a Inclusão de alunos com Deficiência e Dificuldades de 

Aprendizagem pelo Instituto Singularidades. (Trancado). 

 Licenciatura em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles 

 

 

Tecnologia: 
 

Bons conhecimentos do Pacote Office, Internet, Plataformas (Teams e Zoom) e aplicativo Canva. 

 

 

Perfil: 
 

Boa oratória, dinamismo, responsabilidade, comprometimento, pontualidade, organização, criatividade, ética, e 

bom relacionamento, são características que somam-se às habilidades no trabalho em equipe,  respeito às 

pessoas e normas.  


