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Objetivo: Professor de Educação Física 
 

Qualificações: 
 

Especialista em Educação Física Escolar com sólida carreira em instituições particulares de grande porte 
e em clubes esportivos como Professor de Educação Física.   
Leciona para Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio assegurando 
a participação, interatividade e desenvolvimento dos alunos inclusive os que possuem necessidades 
especiais.  
Habilidade com metodologias ativas, plataformas online, ferramentas tecnológicas que permitem desenvolver 
aulas interativas nos ambientes virtual e híbrido assegurando que o ensino da Educação Física seja 
viabilizado de forma atrativa, dinâmica e envolvente respeitando as realidades de cada faixa etária, ao mesmo 
tempo que prima pelos resultados e desenvolvimento dos alunos envolvidos nos processos de ensino e 
aprendizagem.  
No ambiente presencial as aulas para Educação Infantil e Anos Iniciais do E. Fundamental são interativas 
e partem de uma roda de conversa à apresentação das atividades, seguida de alongamento divertido visando 
a promoção da conscientização e aquecimento corporal. Na sequência adiciona atividades físicas e jogos 
inicialmente sem regras, pois o objetivo é permitir que as crianças a partir dessa vivência contribuam à 
construção das regras por meio de várias experimentações até vivenciarem aquela que o grupo irá escolher 
como ‘a mais apropriada’. Finaliza com tarefas relaxante e diálogos para resgatar as competências e 
habilidades desenvolvidas em consonância com o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e 
socioemocionais.    

Desenvolve aulas estratégicas, dinâmicas e interativas nas quais os alunos dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e do E. Médio envolvem se individual e coletivamente em  atividades com diferentes níveis de 
dificuldades e estratégias, considerando os respectivos perfis e necessidades, além de estimular o 
desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional e trabalhar as competências e habilidades 
preestabelecidas e é assim ao final possibilitar aos alunos ressignificar as atividades praticadas, tornando-as 
significativas para seu contexto de vida.   
Expertise com Treinamentos Esportivo de Futsal, Futebol, handebol, vôlei, dentre outras modalidades e 
projetos previstos no planejamento escolar.  
Promove, organiza e acompanha as atividades, projetos, mostras e produções dos alunos, bem como dos 
eventos e festas institucionais.   
Vivência como Treinador e Árbitro de Futebol atuando com equipes de todas as categorias.  
 
 

Trajetória Profissional: 
 

Carreira consolidada na área educacional desenvolvida em instituições de ensino, destacando: 
 

Área Educacional: 
 

 Colégio Emilie de Villeneuve – Professor de Educação Física – Educação Infantil; E. Fundamental 

(Anos Iniciais e Finais) e do E. Médio. 

 Núcleo Aprendizagem e Desenvolvimento – Professor de Educação Física para alunos Portadores 

de Necessidades Especiais (Síndrome de Down, Autismo e Paralisia Cerebral). 

 Colégio Anglo 21 – Professor de Educação Física – Anos Finais do E. Fundamental. 

 Colégio Doze de Outubro – Professor de Educação Física – Educação Infantil; Anos Finais do E. 

Fundamental e do E. Médio. 

 Colégio São Jerônimo – Professor de Educação Física – Educação Infantil; E. Fundamental (Anos 

Iniciais e Finais) e do E. Médio. 

 Colégio Magno – Professor de Treinamento de Futsal e de Educação Física – Educação Infantil e 
Anos Iniciais do E. Fundamental. 

 Colégio ERTE – Professor de Educação Física – E. Fundamental (Anos Iniciais e Finais). 

Outras áreas: 
 

 Coordenador de Recreação – Eventos corporativos e festas para adultos e crianças. 

 Clube Atlético Monte Líbano – Coordenador do Departamento de Futebol Amador. 

 São Paulo Futebol Clube – Coordenador do Departamento de Futebol Amador. 
 
 
 

Formação: 
 



 Pós-graduação em Educação Física Escolar pela UniFMU.  

 Graduação em Educação Física pela Faculdade OSEC. 
 
 

Tecnologia: 
Usuário do Pacote Office; Plataformas Moodle e Zoom utilizava para as aulas virtuais e reuniões, bem como 
Hangouts e Meet. 
 
 

Cursos: 
 

Participação em diversos cursos de aprimoramento profissional, destacando-se: 
 

 XXlll Simpósio de Educação Rede Azul, Do alfabeto ao algoritmo: o professor em missão contínua 
de encantamento (2020). 

 XXII Simpósio de Educação Rede Azul, Cidadania Global (2019). 

 Curso de formação Metodologia Movimento Mirim: Aptidão física infantil (2018). 

 Curso de formação Metodologia Movimento Mirim: Os cinco domínios do desenvolvimento 
infantil (2018). 

 XXII Simpósio de Educação Rede Azul, Para onde vai a Educação (2018). 

 XX Simpósio de Educação Rede Azul, Diálogo sobre prática educativa (2017). 
 Congresso Brasileiro de Educação Física Escolar (2010). 

 
 

Perfil: 
 

Boa oratória, dinamismo, responsabilidade, comprometimento, energia, flexibilidade e bom relacionamento 
interpessoal, além da facilidade de adaptação e cumprimento de normas e políticas. 
 


