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Qualificações: 
 

Mestra em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp, apresentando ascendente carreira na 
área educacional, atuando em escolas particulares e públicas, lecionando as disciplinas de Ciências e 
Biologia para os Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA. 
Facilidade em adequar-se a diferentes metodologias de ensino, segmentos e propostas pedagógicas. 
Ministra aulas dialógicas e dinâmicas, proporcionando experiência com práticas pedagógicas criativas que 
visem um processo de ensino aprendizagem autônomo e emancipatório.  
Promove a interatividade e o engajamento dos alunos por meio debates, dinâmicas, atividades práticas, 
além de usar diferentes recursos e ferramentas, dentre eles destacam-se os aplicativos, games, vídeos, 
exposições virtuais, imagens, textos, mapas mentais, entre outros. 
Facilidade em transpor o conteúdo das aulas para os formatos EAD e Híbrido. 
Conhecimento sobre a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Experiência na preparação de alunos para ENEM e Vestibulares, trabalhando com interpretação, tendências 
e conceitos das provas. 
Prática com a utilização do sistema apostilado Etapa e Livros Didáticos. 
Participação em projetos interdisciplinares. 
 
 

Trajetória Profissional: 
 

Ascendente carreira na área educacional atuando em instituições: dentre elas destacam-se: 
 

▪ Senac – Professora de Biologia/CNT para o Ensino Médio. 
▪ Colégio Paulo Avelar – Professora de Ciências para os Anos Finais do Ensino Fundamental. 
▪ Prefeitura de Rio Claro/SP – Professora de Ciências para turmas do EJA.  

▪ Grupo Calisto – Educadora Autônoma. 

 

Outros: 
▪ Monitora das saídas de campo ao Pantanal da disciplina de "Ecologia de Populações" para os 

cursos de Biologia e Ecologia. 
 
 

Formação: 
 

▪ Mestrado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp. 
▪ Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas pela Unesp.    

 
 

Participação em Cursos: 
 

▪ Educação Ambiental e Saúde. 
▪ Comunicação não violenta. 
▪ Estratégias de redução de danos. 
▪ Agroecologia. 

 
 

Idiomas: 
 

▪ Inglês – Intermediário. 
▪ Espanhol – Intermediário. 

 
 

Tecnologia:  
 

▪ Bons conhecimentos em informática (Pacote Office e Internet). 
▪ Microsoft Teams, Google Classroom, Mentimeter, Jamboard. 

 
 

Perfil: 
 

Organização, criatividade, inovação, seriedade, profissionalismo, determinação, comprometimento, 
transparência, dedicação e bom relacionamento interpessoal. 
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