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Objetivo: Professor de Filosofia / Sociologia / Ensino Religioso  
 

Qualificações: 
 

Especialista em Filosofia com destacada carreira no magistério desenvolvida em instituições particulares da 
Educação Básica e Ensino Superior. 
Como Professor leciona as disciplinas de Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso para turmas do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, assim como também possui experiência no ensino da Educação Física. 
Desenvoltura na criação de aulas para o Ensino Presencial, Remoto e Híbrido atendendo as diretrizes da BNCC e 
proposta institucional articuladas ao perfil das turmas e necessidades dos alunos. 
Desenvolve aulas envolventes e integradoras, aplicadas para os alunos do Ensino Presencial, Remoto ou Híbrido, 
com planejamento prévio e na habilidade em conduzir e orientar a atenção dos alunos em atividades que são de 
seu interesse.  
Inicia a aula com a apresentação do tema aos alunos por meio de uma canção ou outro recurso lúdico para despertar 
a atenção deles na abordagem do assunto e para incitá-los à leitura, análise e interpretação de textos análogos. Na 
sequência os alunos são convidados à roda de debates na qual contribuem com as informações recém-adquiridas, 
suas percepções, opiniões, conhecimentos e, outros. E, em pequenos grupos para articular e transpor os 
conhecimentos adquiridos às práticas, por meio de diferentes produções. 
Nas áreas de Ensino Religioso e Pastoral utiliza suas habilidades de canto, violão e teatro junto às crianças e 
jovens tornando a condução e execução dos projetos atrativos e significativo. 
Habilidade em conduzir e orientar os alunos durante o processo de análises e reflexões, bem como na 
correção/articulação de suas hipóteses com a conceitualização e a aplicabilidade em sua vida.  
Propriedade com vídeos, música, violão, rodas de conversas e aplicativos, dentre outros recursos a fim de aproximar 
o aluno ao assunto, tornando o processo de ensino-aprendizagem dinâmico, significativo e, portanto, eficiente. 
Experiência com projetos disciplinares e interdisciplinares atuando com um eixo norteador à promoção do 
desenvolvimento das múltiplas competências e habilidades socioemocionais dos estudantes em prol de uma 
formação global. 
Experiência na preparação de alunos para ENEM e Vestibulares. 
Prática com plataformas de ensino e App’s, livros didáticos e sistemas apostilado (Anglo e Positivo). 
Participação nos eventos, festas e mostras culturais na instituição, bem como em trabalhos voluntários.   
 
 

Trajetória Profissional: 
 

Quinze anos de experiência e dedicação ao magistério atuando nas instituições abaixo relacionadas: 
 

Ensino da Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso: 
− SENAC – Professor de Linguagens - Ensino Médio 
− Colégio Maria Imaculada – Professor de Ensino Religioso e de Filosofia - Anos Finais do E. Fund. e do 

Ens. Médio. 
− Colégio Espírito Santos – Professor de Ensino Religioso - Anos Finais do E. Fund. e do E. Médio. 
− Colégio Nossa Senhora Aparecida – Professor de Filosofia e Sociologia - 9º ano e Ensino Médio. 
− Colégio Agostiniano São José – Orientador Educacional - Anos Finais do Ensino Fundamental. 
− SENAC – Professor de Educação Física - Ensino Médio.   
− Colégio Santa Inês  

o Professor de Filosofia - Ensino Médio 
o Coordenador de Pastoral 

− Colégio Liceu Coração de Jesus  
o Professor de Projetos Pastorais  

 

Ensino da Educação Física: 
 

− Colégio Maria José -  Professor de Educação Física – Ensino Fundamental (Inicial e Final) e Ens. Médio.  
 

− Colégio Nossa Senhora Aparecida  
o Professor de Educação Física - Anos Finais do E. Fund. e do E. Médio. 
o Treinamento de Handebol - Anos Finais do E. Fund. e do E. Médio. 

− Instituto Educacional Candelária 
o Professor de Educação Física - Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 
o Professor de Treinamento de Futsal das Categorias: Sub10, Sub12 e Sub16. 

 

Ensino Superior: 
 

− Universidade Salesiana - Professor do Projeto Viva Melhor. 



Formação: 
 

− Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE. 
− Licenciatura em Filosofia pelo Centro Universitário Salesiano – UNISAL. 
− Especialização em Educação Física Escolar pela Universidade Gama Filho. 
− Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Guarulhos – UNIMESP. 

 
 

Idiomas: 
 

− Espanhol –Intermediário. 
− Italiano – Básico. 

 
 

Tecnologia: 
 

Usuário do Pacote Office e Internet.  
Utilização das plataformas TEAMS, Plurall e Google Meet.  
Uso de aplicativos como Jambord, Kahout, Mentimeter, Padlet. 
 
 

Participação em Cursos de Aprimoramentos e Eventos Científicos: 
 

− Congresso de Educação Digital na Infância - Moonshot Educação. 
− Curso - Trilha Formativa - Ensino Híbrido – FTD. 
− Gerindo Escola Católica com Espiritualidade - FTD Consultoria. 
− Competências Emocionais, Profissionais e Tecnológicas - PUC / Leandro carnal. 
− Curso Transtorno do espectro autista: Um olhar sobre a inclusão - Oficina do Autismo. 
− Curso - Jogos Escolares: O jogo e a ética - Universidade Gama Filho. 

 
 

Produção bibliográfica: 
 

− FARIA, M. O.. O Poder Transformador da Educação. 2016. (Palestra/UNIP). 
− FARIA, Max. Itinerários Filosóficos UNISAL: A dignidade Humana segundo a razão prática Kantiana 

 
 

Perfil: 
 

Boa comunicação e apresentação, dinamismo, comprometimento, dedicação, disciplina, segurança, determinação 
e ética, aliado ao bom relacionamento e paixão pelo magistério. 

http://lattes.cnpq.br/4067327822773855

