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Objetivo: Professor de Física e Matemática 
– Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – 

 
 

Qualificações: 
 

Mestre em Matemática pela UFABC com destacada carreira na área educacional, atuando como 
Professor de Física e Matemática para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Habilidade para desenvolver aulas de acordo com a proposta, diretrizes institucionais e perfis das turmas. 
Ministra aulas dialogadas e dinâmicas, amparando o conteúdo com exemplos do cotidiano, montagem de 
experimentos práticos, atividades externas, situações problema e construção do raciocínio lógico-dedutivo, 
objetivando a participação e o envolvimento dos alunos com os temas apresentados.  
Utiliza diferentes recursos para promover a interação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, 
dentre eles destacam-se o uso de imagens, atividades, vídeos, documentários, simulações, aulas 
laboratoriais, softwares, vídeos, entre outros. 
Professor certificado Google for Education com experiência nas ferramentas Google, como: Google 
Classroom, Google Sites, Google Forms, Hangouts, Meet, entre outros 
Prática em transpor os conteúdos das aulas presenciais e atividades extraclasse para o formato EAD. 
Expertise e desenvoltura na preparação dos discentes para vestibulares e ENEM, além da organização de 
Olimpíadas de Matemática e Física. 
Experiência com a elaboração, planejamento e execução de projetos disciplinares, inter e multidisciplinares, 
orientando os discentes desde a escolha e abordagem do tema até as pesquisas, desenvolvimento e 
exposição de suas produções acadêmicas. 
Vivência com Sistema de Ensino Apostilado (Anglo, Etapa, Objetivo e Universitário). 
Experiência com avaliação e revisão de materiais didáticos para ensino de Matemática e Física. 
 

Trajetória Profissional: 
Destacada atuação na área educacional ministrando aulas em instituições como: 
 

 

 Colégio da Policia Militar: 

 Professor de Física para alunos do Ensino Médio; 

 Professor Embaixador Google; 

 Orientador e Coordenador dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
 

 Colégio Formosa:  

 Professor de Matemática do 9º Ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental ao Ensino 
Médio. 

 Orientador e Coordenador dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
 

 Colégio Pedroso e Oliveira - Professor de Física para alunos do Ensino Médio. 
 

 Grupo Exatas: 

 Professor Particular das disciplinas de Física e Matemática para alunos do Ensino Médio; 

 Professor das disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica e Álgebra 
Linear para alunos de curso Superior. 

 

 Parque de Ciência e Tecnologia da USP - Monitor de Física, Matemática e Astronomia. 
 
 

 

Formação: 
 

 Mestrado em Matemática pela Universidade Federal do ABC – UFABC. 
 Licenciatura em Matemática pela Universidade de São Paulo – USP. 
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Cursos:  
 

 Extensão Universitária no Programa PIBID (Programa de Iniciação à Docência) - Instituto de 
Matemática e Estatística – USP. 

 Curso de recursos computacionais para ensino de matemática - Universidade Federal do ABC - 
UFABC 

 

Tecnologia: 
 

 Desenvoltura com o Pacote Office, Internet e softwares educacionais. 

 Certificação Google for Education “Trainer Skills Assessment” – habilitação para ministrar 
treinamento das ferramentas Google 
 

Idiomas:  
 

Inglês – Intermediário. 
 

Perfil:  
 

Boa oratória, proatividade, dinamismo, comprometimento, dedicação, determinação, bom relacionamento e 
trabalho em equipe aliam-se ao respeito às pessoas e cumprimento das normas/políticas institucionais. 


