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Objetivo: Orientação Educacional / 
Coordenação Pedagógica 

 
Qualificações:   
 

Psicopedagoga com carreira consolidada na área educacional desenvolvida em escolas particulares de médio e 
grande porte.  
Detém Know how na Orientação Educacional de todos os segmentos da Educação Básica, bem como na 
Coordenação Pedagógica e como Professora atuando com os Anos Iniciais de Ensino Fundamental. 
Como Orientadora possui expertise no desempenho de diversas atribuições atuando em parceria com a 
Coordenação Pedagógica e de forma integrada ao trabalho da equipe pedagógica, aos alunos e às famílias. 
Integra a equipe que contribui no PPP, Regimento Escolar, planejamento, calendário anual, dentre outros processos 
inerentes. 
Em conjunto com a equipe realizam a análise de perfis dos alunos e montam as turmas, adotando critérios 
pedagógicos visando um ambiente saudável e uma aprendizagem significativa. 
Realiza a integração das famílias e alunos ingressantes com o propósito de vinculá-los à comunidade escolar. 
Promove atividades e diálogos (individuais e coletivos) com os alunos à tratativa de projetos e mediação de conflitos. 
Atua com acolhimento dos alunos e pessoas envolvidas no processo de ensino aprendizagem estabelecendo realizar 
observações, entrevistas e outras ações voltadas para o diagnóstico e posterior intervenção. 
Presta assessoria aos professores orientando-os em relação as adaptações do currículo e instrumentos de avaliação.  
Realiza acolhimento emocional com relação as diferentes modalidades de aulas (online e híbridas). 
Participa dos conselhos de classe para tomar decisões e traçar planos de intervenções. 
Supervisiona o desenvolvimento de alunos com dificuldades escolares e, desenvolve, em parceria com a equipe 
pedagógica processos coerentes às necessidades. 
Acompanha o rendimento dos alunos usando diferentes estratégias e recursos para estabelecer alternativas de 
estudos e recuperação quando necessário.  
Trabalha na Orientação de Estudos ao discente, respeitando sua realidade, assim como acompanha seu respectivo 
desenvolvimento (aprendizagem e rendimento escolar). 
Encaminha os alunos, quando necessário, para especialistas. 
Mantém registros de alunos atualizados. 
Contribui nos eventos institucionais. 
 
 

Trajetória Profissional:  
 

Vinte anos de dedicação e experiência à área educacional desenvolvidas em diferentes instituições, destacando: 
 

 Colégio Rio Branco – Orientadora Educacional da Ed. Infantil e Anos Iniciais do E. Fundamental. 

 Colégio São Vicente de Paulo – Orientadora Educacional da Ed. Infantil ao E. Médio. 

 Colégio dos Santos Anjos – Orientadora Educacional dos Anos Finais do Fundamental e E. Médio. 

 Colégio Arquidiocesano de São Paulo – Professora Polivalente. 

 Escola Soletrar Interação + Educação – Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil. 
 
 

Formação:  
 

 Pós-Graduação em Metodologias e Práticas para Educação Bi-Multilingue pelo Instituto Singularidades.  Em 
curso.  

 Pós-graduação em Psicopedagogia pela Universidade Paulista – UNIP.  

 Licenciatura em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles - FICS. 
 Bacharelado em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

 
 

Tecnologia da Informação:  
 

Bons conhecimentos do Pacote Office, Internet.  
 

 

Perfil: 
 

Boa comunicação, dinamismo, proatividade, liderança, responsabilidade, comprometimento, determinação, bom 
relacionamento, habilidade no trabalho em equipe e respeito às normas e regras. 


