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Objetivo: Professora Polivalente 
 

 Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
 

 
 

Qualificações: 
 

Pedagoga, com destacada carreira na área Educacional, desenvolvida em escolas particulares da 
Educação Básica.   
Como Professora dedica-se aos processos de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Infantil e 
com as turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, trabalhando de forma individualizada, priorizando 
o desenvolvimento das habilidades e competências. 
Desenvolve aulas interativas e práticas, trabalhando o tema a partir de atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, 
rodas de conversas, leituras, histórias, musicalização, além de correlacionar com as situações vividas pelas 
crianças. 
Mantém acompanhamento contínuo e sistemático do progresso dos discentes por meio de uma matriz de 
desenvolvimento, fim de traçar ações imediatas, relatórios e um parecer detalhado para os pais. 
Utiliza de tecnologias digitais como apoio nos processos de ensino-aprendizagem. 
Facilidade em transpor o conteúdo das aulas para os formatos EAD e Híbrido. 
Experiência com projetos disciplinares e interdisciplinares. 
Prática com inclusão escolar. 
 
 

Trajetória Profissional: 
 

Destacada carreira na área educacional, atuando em instituições: 
 

▪ Colégio Salmista – Consultora Pedagógica. 
▪ Colégio Agostiniano São José - Professora para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
▪ Escola Arte e Vida – Professora de Educação Infantil. 
▪ Escola Gato Xadrez – Professora de Educação Infantil.  

 
 

Formação: 
 

▪ MBA em Gestão Escolar pela FMU. (cursando) 
▪ Pós-Graduação em Psicopedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo. (cursando) 
▪ Graduação em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil.  
▪ Magistério pelo Colégio São Judas Tadeu. 

 

 
Cursos e Eventos: 
 

▪ Participação no Programa de Desenvolvimento Familiar para Educadores – Instituto Souza Campos – 
Programa de Atualização Continuada para Educadores. 

▪ Patrícia Peck Pinheiro – Treinamentos: 

− A instituição de Ensino na Era Digital. 

− Como Proteger a imagem e reputação da Instituição de Ensino. 

− O impacto da tecnologia na sala de aula. 

− Até onde vai a porta da sala de aula e a responsabilidade da Instituição de Ensino. 

− O dever de sigilo escolar e o cuidado com compartilhamento de informações sobre alunos. 

− Como proteger a privacidade e evitar o excesso de exposição do professor e do colaborador. 

− O uso da necessidade de linguagem adequada. 

− Como fazer uso de Recursos Tecnológicos para melhoria do ensino-aprendizagem – Termo de 
uso e idade mínima.   

− Quais os limites pra relação professor-aluno nas mídias sociais. 

− Como lidar com o Cyberbullyng? 

− Como lidar com o celular em sala de aula? 
▪ História para rir, sonhar e refletir – Palestra com escritor Jonas Ribeiro. 
▪ Educação da Infância: o desafio de concretizar concepções e princípios. 
▪ Neurociência Aplicada á Educação – Práxis Pedagogia.   
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Tecnologia: 
 

▪ Usuário de informática (Pacote Office e Internet). 
▪ Lousa Eletrônica, Livros Digitais e Realidade Aumentada.  
  
 

Perfil: 
 

Comprometimento, responsabilidade, determinação, empatia, pontualidade, transparência, organização, 
engajamento, aliado ao bom relacionamento e respeito às regras. 
 


