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Objetivo: Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional 
– Anos Iniciais, Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio –  

 
 

Qualificações: 
 

Profissional com destacada carreira na área educacional, atuando como Coordenadora Pedagógica e 
Orientadora Educacional para os Anos Iniciais, Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Desenvolve uma gestão democrática e humanizada, assumindo várias responsabilidades inerentes a 
resultados, processos e pessoas, buscando o atingimento dos objetivos estipulados por meio de diversas 
atribuições, como: 

 Revisão e atualização do Projeto Político Pedagógico, Matriz Curricular, Regimento, Calendário 
Escolar; 

 Realização de reuniões individuais e em grupos para alinhamento e orientação das professoras a 
respeito da elaboração de seus planejamentos até a execução.  

 Trabalha com programas de desenvolvimento individual, de acordo com a necessidade de cada 
docente, supervisionando o trabalho por meio de diferentes indicadores, dentre eles a análise do 
conteúdo trabalhado, cumprimento dos cronogramas e avaliações; 

 Promove capacitações objetivando o desenvolvimento continuo dos colaboradores para atender as 
diferentes demandas e dificuldades; 

 Acompanha o rendimento dos alunos, por meio das avaliações e análise de dados, além dos relatos 
dos docentes; 

 Atua no processo de seleção, contratação e desligamento dos membros que compõem a equipe 
pedagógica; 

 Vivência no atendimento às famílias, acolhendo demandas, informando sobre o desempenho dos 
filhos e propondo ações estratégias para melhorias. 

 
 

Trajetória Profissional: 
 

Destacada carreira na área educacional, atuando em instituições: 
 

 Colégio Salmista – Coordenadora Pedagógica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino 
Médio. 

 Colégio Agostiniano São José: 

 Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil. 

 Professora para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 Escola Arte e Vida – Coordenadora Pedagógica da 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. 
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 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.   

 
 

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. 
 


