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Objetivo: Professora Polivalente 

 Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
 
 

Qualificação: 
 

Pedagoga e Especialista em Alfabetização com sólida carreira no magistério atuando em escolas particulares 
de Educação Básica lecionando na Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Desenvolve aulas interativas e dialogadas, trabalhando o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos por 
meio de atividades individuais e em grupos, utilizando diferentes recursos, como:  jogos, rodas de conversa, 
musicalização, culinária, leituras, histórias e outras.  
Apoia suas aulas com atividades práticas, fazendo o uso de diferentes espaços da instituição (biblioteca, 
pátio, jardim), realização de festas temáticas, feiras de ciências, entre outros. 
Experiência com Alfabetização de alunos. 
Prática com inclusão escolar. 
Condução e participação de projetos, tendo habilidade no desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares. 
Acompanha e orienta os alunos nos estudos do meio e posteriormente, correlaciona-os com atividades. 
Prática com sistema apostilado: Positivo e livro didático.  
Realiza acompanhamento permanente da progressão da aprendizagem por meio de observações individuais, 
relatórios e produções dos alunos, planejando ações favoráveis para novos avanços. 
Atendimento individualizado, presencial e online a pais/responsáveis, além da participação em reuniões 
pedagógicas, planejamento com a coordenação e grupo de professores. 
Em constante aprimoramento na área da educação, tendo participado de cursos.  

 
 

Trajetória Profissional: 
 

Vinte anos dedicados à Educação Básica desenvolvida em instituições particulares, destacando-se: 
 

 Colégio Santa Amália -  Professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Colégio Santa Marcelina – Professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Adaptação Plano 
Docente (Inclusão)  

 Colégio Nossa Senhora das Dores – Professora de Educação Infantil. 

 Colégio Bom Jesus Santo Antônio do Pari – Professora de Educação Infantil e dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental 

 Colégio da Policia Militar – Professora de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 Escola Projeto Vida – Professora Auxiliar. 

 
 

Formação: 
 

 Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia Faculdade Censupeg. 

 Pós-Graduação em Alfabetização e Letramento pelo Centro Universitário Assunção – UNIFAI. 

 Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE. 

 Magistério pela E.E.S.G. Professor Augusto Meireles. 
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Cursos: 
 

Participação em diversos cursos, congressos, palestras, e outros eventos da área, destacando-se os mais 
recentes:  
 

 Postura do Educador – Colégio da Polícia Militar. 

 Aprendizagem e Alfabetização - Colégio da Polícia Militar. 

 Avaliação - Colégio da Polícia Militar. 

 Hiperatividade - Colégio da Polícia Militar. 

 Aprendendo a aprender - Colégio da Polícia Militar. 

 Déficit de atenção - Colégio da Polícia Militar. 

 Aula operatória - Colégio da Polícia Militar. 

 Curso de Informática - Colégio da Polícia Militar. 

 Capacitação de professores - Escola Projeto Vida. 

 Elaboração de relatórios - Escola Projeto Vida. 

 A integração da criança portadora de deficiência na educação infantil - Escola Projeto Vida. 

 Criação coletiva ou individual - Escola Projeto Vida. 

 O jogo: Situação espacial para aprendizagens coletivas - Escola da Vila. 

 Curso de formação básica em deficiência física para professores da rede regular de ensino com 
estágios em sala de aula - AACD. 

 O professor e a prática pedagógica renovada. Pedagogia e projetos - AMEESP. 

 Aprendizagem da criança como apropriação da língua escrita - AMEESP. 

 Primeiros socorros na escola - AMEESP. 

 Primeiro seminário de educadores do Colégio da PM. “Mitos e desafios da educação no 3º milênio” - 
Colégio da Polícia Militar. 

 Cursos de metodologia nas áreas de conhecimento, pedagógica e jurídica - Editora Positivo. 

 Redação escolar: Da Paráfrase à Autoria - Centro Cultural Mazzarello. 

 A Práxis na Educação Franciscana: XI Encontro de Educadores Franciscanos. 

 A Alegria da Psicomotricidade – recriando movimento - Colégio Franciscano Stella Maris. 

 Capacitação de professores - Colégio Nossa Senhora das Dores. 

 Educação e resultados IV Congresso Nacional Conexão RCE - Curitiba – PR. 

 Formação inicial e continuada da Metodologia Mind Lab – Menteinovadora - Colégio Santa Marcelina. 

 A proposta de Matemática da Rede Marcelina – Profª Drª Katia Stocco Smole - Colégio Santa 
Marcelina. 

 O processo de produção escrita: dificuldades e avanços – Profª Patrícia Calheta - Colégio Santa 
Marcelina. 

 I Simpósio de educação e Carisma Marcelino – “Educar Transformando Vidas” - Colégio Santa 
Marcelina. 

 Práticas Educacionais de Psicanálise e Formação de Professores – Profª Patricia Vieira - Colégio 
Santa Marcelina. 

 Encontro sobre adaptações curriculares para alunos com déficit cognitivo e distúrbios de 
aprendizagem – Daiana Caetano Lopes Ruas - Colégio Santa Marcelina. 

 Oficina de leitura pela efetiva formação dos alunos como leitores. – Patrícia Calheta - Colégio Santa 
Marcelina. 

 Documentação Pedagógica Malaguzziana - Ateliê Carambola Centro de Pesquisa e Documentação. 

 
 

Tecnologia: 
 

 Usuária do Pacote Office e internet. 

 Sway, Forms, Teams, Kahoot e Padlet.  
 
 

Perfil: 
 

Dinamismo, comprometimento, dedicação, seriedade, criatividade, pontualidade, respeito às pessoas e 
normas somam-se ao bom relacionamento e à facilidade para trabalhar em equipe.  


