
Thiago do Nascimento Sousa 
 

 Assunção – São Paulo - SP 
(11) 99982-4737 

E-mail: comunica@spacoin.com.br 
 

Objetivo: Professor de Geografia 
 

– Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – 

  
 

Qualificações:   
 

Profissional com destacada carreira na área educacional, atuando como Professor de Geografia para os 
Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. 
Desenvolve aulas dinâmicas, trabalhando o engajamento dos discentes, além de correlacionar o conteúdo 
com os temas atuais e exemplos próximos da vivência dos alunos. 
Habilidade na elaboração de aulas em conformidade com a BNCC. 
Facilidade em transpor os conteúdos das aulas presenciais para o formato EAD e Híbrido, com apoio de 
ferramentas, como: Meet, Zoom, Microsoft Teams, Classroom, Socrative, Ludo Similado, Kahooy, entre 
outras. 
Utiliza diferentes recursos, como: filmes, gamificação, aplicativos, livros, reportagens e podcasts; tendo por 
objetivo ampliar as possibilidades de aprendizagens para os alunos. 
Experiência na preparação de alunos para ENEM, vestibulares e olimpíadas. 
Prática com material apostilado Positivo, UNO, SAS e Anglo. 
Vivência na criação e desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

 
 

Trajetória Profissional:  
 

Destacada carreira na área educacional, tendo atuado como docente em instituições: 
 

Educação Básica: 
 

 Colégio Villa Lobos – Professor de Geografia. 
 Colégio Assunção – Professor de Geografia. 
 Colégio Camp – Professor de Geografia. 
 Escola Monteiro Lobato – Professor de Geografia. 
 Colégio Integrado Americano – Professor de Geografia. 

 
 

Projetos: 
 

 Aula Concerto: Trabalho interdisciplinar por meio da música. 
 Gamificando: Usando os games para o estudo. 
 Aprende Menino (YOUTUBE): forma de entregar conteúdo para os alunos. Link do canal: 

https://www.youtube.com/watch?v=HPdht1IOy1c&t=8s  
 Aprende menino (SPOTIFY): forma de entregar conteúdo para os alunos. Link 

https://open.spotify.com/show/25zXtTocFSLsZb9WYDRtpm?si=OqPTU1KKSOek-OI6xLRWPQ  
 
 

Formação:  
 

 Pós-graduação em Tecnologia da Aprendizagem – Senac.  
 Graduado em Estudos Sociais com Habilitação Plena em Geografia - Faculdade São Bernardo. 

 
 

Tecnologias:   
 

 Conhecimento do Pacote Office e Internet. 

 Ferramentas digitais para suporte em Metodologias Ativas, como: Meet, Zoom, Microsoft Teams, 
Classroom, Socrative, Ludo Similado, Kahooy, entre outras. 

 
 

Perfil: 
 

Boa comunicação, paciente, comprometimento, empatia, criativo e objetivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=HPdht1IOy1c&t=8s
https://open.spotify.com/show/25zXtTocFSLsZb9WYDRtpm?si=OqPTU1KKSOek-OI6xLRWPQ

