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Objetivo: Professor de Matemática  
 

Qualificações:   
 

Professor com destacada formação e ascendente carreira profissional no magistério desenvolvida em escolas 
particulares da Educação Básica.  
Detém expertise no ensino da Matemática para turmas dos Anos Finais Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  
Desenvoltura na adaptação das aulas de acordo com a proposta das instituições, às diretrizes da BNCC, ao perfil 
das turmas e ao conteúdo. 
Desenvolve aulas a partir de projetos singulares cujos processos, estratégias e recursos são traçados de acordo 
com a identidade e necessidade dos alunos visando o atingimento dos objetivos propostos nos prazos estipulados. 
Atua ainda com aulas interativas e práticas partindo de questionamentos abertos relacionadas às situações do 
cotidiano e práticas. Proporciona ambiente favorável para o engajamento dos alunos e à exposição de seus 
conhecimentos sobre o assunto em pauta, além de auxiliá-los a articularem todos os dados obtidos ao conteúdo 
conceitual.  
Posteriormente promove a validação das ideias e hipóteses levantadas fazendo uso de atividades práticas e 
exercícios, visando a aplicabilidade do conhecimento. Paralelamente realiza a avaliação contínua por meio das 
produções a fim de avaliar a aprendizagem. 
Apoia as aulas com recursos tecnológicos, simulações, experimentos, atividades e estratégias diversas com o 
objetivo de tornar o processo de ensino e aprendizagem eficiente e eficaz. 
Prática com projetos interdisciplinares, bem como na orientação de trabalhos, pesquisas e exposições em eventos 
para público interno, família e à comunidade. 
Expertise na adaptação das aulas, atividades e na tratativa com alunos de inclusão.  
Disponibilidade para atuar na preparação dos discentes às Avaliações Externas (ENEM e vestibulares) e outras. 
Participa dos eventos, mostras culturais e atividades institucionais. 

 
 

Trajetória Profissional:  
 

Três anos de experiência e dedicação ao magistério desenvolvidos em escolas particulares, destacando-se:  
 

 Colégio Graphein – Professor de Matemática dos Anos Finais do E. Fundamental e do E. Médio. 

 Colégio Dom Bosco – Monitor das áreas de Matemática e Física - Anos Finais do E. Fundamental e do E. 
Médio. 
 
 

Formação:  
 

 Licenciatura Plena em Matemática pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU. 

 Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade de Guarulhos – UNG.  
 

 

Tecnologias: 
 

 Conhecimento do Pacote Office.  

 Para aulas síncronas utiliza o Google Meet e Zoom. 

 Ferramentas digitais para suporte em Metodologias Ativas: Kahoot, Quizizz, Mentimeter e, outros.  
 
 

Cursos:  
 

Participação em cursos, palestras e eventos visando o aprimoramento profissional, destacando-se os mais recentes: 
 

 Extensão em Gamificação pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. 
 
 

Perfil: 
 

Proatividade, dinamismo, responsabilidade, dedicação, criatividade, bom relacionamento, bom relacionamento e 
trabalho em equipe, além do respeito às regras e pessoas. 
 


