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Objetivo: Coordenadora Pedagógica / Orientadora Educacional 
 

- Educação Infantil ao Ensino Médio - 
 
 

Qualificações:   
 

Profissional com destacada carreira no âmbito educacional, atuando em escolas da Educação Básica, Sistemas 
de Ensino, entre outros. 
Expertise na Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional, promovendo uma gestão democrática e 
humanizada, atuando em todos os segmentos de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Médio. 
Possui experiência no desempenho de diversas atribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos, dentre 
elas destacam-se: 
 

 Participação da revisão, atualização e adequação do PPP, Regimento Escolar, Calendário Escolar, 
Sistemas de Avaliações, Metodologias, Projetos, sempre alinhados a Legislação Educacional e a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC); 
 

 Elaboração da grade de horário e atribuição de aulas, projetos e atividades; 
 

 Observação das aulas dos docentes, contribuindo para que sua prática pedagógica seja efetiva, 
orientando-os em sua metodologia, como também prestando auxílio no processo de avaliação; 

 

 Oferece feedback e acolhimento aos docentes, auxiliando no desenvolvimento e encorajando o uso de 
novas práticas, incentivando a troca de experiências entre os membros da equipe;  

 

 Orientação dos docentes individualmente e em grupos para adaptação das aulas presenciais para 
formato EAD, além de sugerir o uso de novas ferramentas e metodologias. 

 

 Condução de reuniões presenciais e a distância para alinhamento e orientação dos docentes a respeito 
da construção de seus planejamentos à execução; 

 

 Facilidade no uso de ferramentas como Meet, Zoom, Skype, Google For Education, entre outras; 
 

 Analise e seleção de materiais didáticos;  
 

 Habilidade no atendimento à alunos e famílias, individuais e em grupos, acolhendo-os e orientando em 
suas dificuldades; 

 

 Promove a Orientação de Estudos aos estudantes e faz o acompanhamento em relação à aprendizagem 
e a melhoria do rendimento escolar e socioemocionais. 

 

 Prática na confecção de relatórios de desempenho dos alunos às famílias; 
 

 Vivencia como assessora pedagógica e comercial, atuando com licitações, vendas e Implantação através 
de formação em palestras e cursos para Diretores, Coordenadores e Professores. 

 
 

Trajetória Profissional:  
 

Mais de Vinte anos de carreira desenvolvida em instituições, como:  
 

Coordenação Pedagógica: 
 

 Gerenciamento Intelectual - Coordenadora Pedagógica. 
 Fundação Bradesco - Orientadora Pedagógica Educacional. 
 Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida - Coordenadora Pedagógica. 
 Creche Franciscana Patronato Nossa Senhora Aparecida - Coordenadora Pedagógica e Orientadora 

Educacional. 
 Colégio Cristo Rei - Coordenadora Pedagógica. 

 

Assessoria: 
 

 Sistema de Ensino Universitário e Educar e Aprender - Pública e Privada de Sistema de Ensino. 
Atuando com licitações, vendas e Implantação através de formação em palestras e cursos para Diretores, 
Coordenadores e Professores. 

 Vitae Futurekids - Assessora Pedagógica de cursos especiais, implantação de projetos de ensino em 
tempo integral e formação de Professores, em redes Públicas de ensino.   
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Formação:  
 

 Neuropedagogia Educacional e Clínica pelo Instituto Saber - Universidade Federal de Tocantins. 

 Pós-Graduação em Gestão de Pessoas pela FAAP (trancado) 

 Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Administração e Inspeção pelas Faculdades Integradas 
de Cruzeiro. 

 

Tecnologia:  
 

Usuária do Pacote Office e Internet.  
Habilidade com ferramentas Google Meet, Skype e Zoom.  

 

 

Perfil: 
 

Boa comunicação, proatividade, dinamismo, empatia, transparência, determinação, responsabilidade, bom 
relacionamento e facilidade no trabalho em equipe. 


