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Objetivo: Coordenadora Pedagógica e Orientação Educacional 
- Educação Infantil ao Ensino Médio -  

 
Qualificações: 
 

Destacada carreira no âmbito educacional desenvolvida em escolas de Educação Básica e em Editoras. 
Na Coordenação Pedagógica, possui experiência na Educação Infantil ao Ensino Médio.  
Possui experiência no desempenho de diversas atribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos, 
dentre elas destacam-se: 

 Elaboração do planejamento, calendário, matriz curricular, grade de horários e outros, respeitando as 
diretrizes e objetivos institucionais e da BNCC; 

 Coordenação do corpo docente atuando na seleção, atribuição de aulas, orientação, desenvolvimento 
e desligamento;  

 Supervisão e acompanhamento da equipe em relação à execução das atividades e dos projetos, 
cumprimento dos planos e do cronograma, bem como do desempenho; 

 Condução de reuniões para alinhamento da proposta pedagógica x planos x conteúdos trabalhados, 
identificação das dificuldades, trocas de ideias/informações, suporte e ajustes necessários; 

 Realização de avaliações para identificar as potencialidades e fragilidades dos docentes com o 
objetivo de desenvolver, com maior assertividade, os programas de formação continuada; 

 Acompanhamento e análise do desempenho acadêmico dos alunos e dos professores, por meio de 
observações em sala, relatórios, provas, produções, entre outros para subsidiar suas decisões e 
promover ações pertinentes à solução de problemas/dificuldades;  

 Atendimento aos alunos, às famílias e equipe pedagógica; 

 Estabelecimento de parceria com a família, mantendo-a alinhada à proposta da escola, acolhendo 
dúvidas/queixas, orientando e oferecendo suporte e outras ações importantes à aprendizagem e 
desenvolvimento dos discentes; 

 Administração e solução de conflitos; 

 Orientação de Estudos. 
Dispõe amplo conhecimento sobre a BNCC e sua aplicabilidade, vivencias por meio de projetos específicos 
visando o desenvolvimento das competências socioemocionais com foco no Ensino Híbrido, bem como o 
exercício de contemplar tais propostas no currículo escolar.  
Possui expertise com alunos portadores de necessidades especiais, dentre elas, perdas auditavas, 
intelectual, motora, locomoção e outros.  
Detém prática com Sistema Apostilado de Ensino (Anglo e Objetivo) e livros didáticos da FTD. 
 

Como Assessora Pedagógica possui vivência no desenvolvimento de diferentes atribuições, como: 
 Assessoria e orientação para as escolas parceiras por meio de atendimentos presenciais ou a 

distância, dentre eles destacamos as visitas in locco, reuniões, conferências, contatos por telefone e 
online visando a capacitação pedagógica; 

 Relacionamento com a equipe diretiva, corpo docente, família e alunos com o objetivo de estreitar os 
vínculos, promover a adesão e a fidelização com os materiais didáticos produzidos pelo sistema; 

 Formação de professores por meio de cursos, palestras e oficinas; 
 Orientação e oferecimento de subsídios necessários para que a equipe de gestores possa elaborar 

projetos educativos e planos de ações para melhorar os processos de ensino e aprendizagem 
aumentando a performance dos alunos e os indicadores da educação; 

 Captação de novas parcerias e apresentação de outros recursos e/ou materiais do sistema de ensino 
às instituições para alavancar a melhoria dos resultados desejados pelas instituições; 

 Elaboração de relatórios gerenciais. 
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Trajetória Profissional: 
 

Trajetória profissional consolidada atuando na educação básica e na área editorial, destacando-se: 
  

Gestão e Assessoria Pedagógica: 
 

 Colégio Piritubano – Coordenadora Pedagógica – Educação Infantil ao Ensino Médio. 

 Universitário Sistema Educacional – Assessora Pedagógica. 

 Editora Escala – Assessora Pedagógica.  

 Fundação Fé e Alegria – Gestora Pedagógica. 
 
Docência 
 

 Fundação Bradesco - Professora de Projeto de Vida e Ética – competências socioemocionais. 

 Colégio Prígule – Professora Polivalente. 

 Colégio Alvorecer – Professora de Educação Infantil.  
 
 

Formação:  
 

 MBA – Gestão Escolar – Universidade de São Paulo – USP. 

 Licenciatura em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica – PUC. 
 
 

Tecnologia:  
 

Plataformas Meet e Zoom. 
Usuária do Pacote Office e Internet.  

 
 

Perfil: 
 

Dinamismo, engajamento, comprometimento, responsabilidade, flexibilidade, organização, pontualidade, bom 
relacionamento e respeito às políticas e normas. 


