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Objetivo: Professora de Língua Portuguesa 
– Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio –  

 
 

Qualificações: 
 

Professora com licenciatura em letras pela USP, com ascendente carreira na área educacional, lecionando 
Língua Portuguesa para Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Na Língua Portuguesa, possui disponibilidade para lecionar: Gramática, Redação e Literatura. 
Ministra aulas dialogadas e dinâmicas, buscando a interação por meio questionamentos, debates, 
levantamento de hipóteses, além de utilizar exemplos e situações do cotidiano dos alunos, sempre 
correlacionando com o conteúdo abordado, enriquecendo os processos de ensino-aprendizagem.  
Facilidade em para adequar-se a diferentes propostas pedagógicas, metodologias de ensino e aos perfis das 
turmas. 
Utiliza diferentes recursos, como: lousa eletrônica, tablet, jogos, músicas, brincadeiras, entre outros.   
Experiência com material apostilado Etapa e livros didáticos.  
Prática no desenvolvimento de projetos interdisciplinares, como Semana Literária e Feira Cultural. 
Vivência com a preparação de alunos para ENEM e vestibulares. 
 
 

Trajetória Profissional: 
 

Com cinco anos de atuação na área educacional atuando em instituições como: 
 

 Instituto Eurofarma: 

 Professora de Português para os cursos preparatórios para Enem, Etec e para curso de 

Técnico de Enfermagem para adultos; 

 Sistematização dos cursos, organizando contratos de parceiros técnicos, elaboração de 

orçamentos, entre outras funções administrativas. 

 Colégio Ateneu - Professora de gramática, redação e literatura para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental e Médio. 

 Colégio Casagrande -  Professora de gramática, redação e literatura para os Anos Finais do 
Ensino Fundamental e Médio. 

 Escola Nova Lourenço Castanho - Auxiliar em sala de aula e responsável pelos plantões de dúvidas 

em contraturno do Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 Espaço Social MAC – Psicopedagoga realizando atendimento psicopedagógico para crianças de 

baixa renda. 

 
 

Formação: 
 

 Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo Instituto Sedes Sapientiae. 
 Graduação em Letras: Bacharelado e Licenciatura em Português e Espanhol pela Universidade de 

São Paulo -  USP. 
 
 

Tecnologia: 
 

Bons conhecimentos – Pacote Office. 
 
 

Idiomas:  
 

Inglês – Básico. 
Espanhol – Básico 
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Publicações: 
 

 “Reflexões acerca do cânone literário dos vestibulares brasileiros”. In: Ensino de Literatura em 
Perspectiva Crítica - Revista Literatura e Autoritarismo - UFSM, n.15, 2015. 

 Redatora colaborativa da Editora Pearson: Produção textual de 4 módulos para o projeto BUP 
(Bibliografia Universitária Pearson) sobre o tema “Ludicidade na Educação Infantil”. 

 Iniciação Científica: Projeto “Do trapiche às cubatas, a infância que não foi: uma análise comparatista 
entre Capitães da Areia, de Jorge Amado, e A Cidade e a Infância, de Luandino Vieira”. Conclusão 
em Outubro de 2012. 

 
 

Perfil: 
 

Dinamismo, boa oratória, organização, pontualidade, comprometimento e responsabilidade. 


