
Jaquelyne Aragão Marçal Campos de Oliveira 

Idade: 28 anos 
Endereço: Rua Marco Antônio Rodrigues Inácio, 163 – Jardim Piratininga – Santos – SP 
Contato: (13) 99153 2934 / (13) 988594173- e-mail: jaquelynearagao@hotmail.com 

Apresentação 

· Elaboração de projetos pedagógicos de acordo com as metodologias de educação: Tradicional, 
Construtivista e Montessori; 

· Planejamento de atividades pedagógicas de acordo com o objetivo a ser alcançado pela turma; 

· Auxiliar no desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão com 
atividades lúdicas e que favorecem o bom relacionamento; 

Formação Acadêmica 

Ensino Superior – Curso de Graduação em Pedagogia 
Estabelecimento: Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) 
Local: Santos-SP - Inicio: Fevereiro/2009 - Conclusão: Dezembro/2011 

Cursos Complementares 

Inglês - Nível Intermediário - Escola: CNA – Duração: 3 anos 
Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) - Nível Intermediário - Escola: Congregação 
Santista de Surdos – Duração: 1 ano 
 

Atividades Complementares 

Fundação FDE – Programa Escola da Família (2014/2015) 

SEDUC Santos – Programa Escola Total (2016) 

Programa Mais Educação – UME José da Costa (2017) 

Experiência Profissional 

Creche-Ismênia de Jesus 

Monitora – Período: fevereiro/2017 a agosto/2017 

Atividades desenvolvidas: planejamento e ministração de aulas, estabelecendo praticas que 
possibilitem melhor interação e participação do grupo e individual, abordando o método 
tradicional. 

Colégio - Alexandre Herculano 

Auxiliar Pedagógica - Período: março/2016 a dezembro/2016 



Atividades Desenvolvidas: Responsável pela turma de crianças portadoras de necessidades 
especiais, criando estratégias para ampliar o conhecimento de maneira plena e assim também 
facilitar a interação entre o grupo, superando suas limitações; Elaboração de atividades de 
acordo com o método Montessori 

Assistência a Infância de Santos – Gota de Leite 

Professora - Período: maio/2010 a junho/2015 

Atividades Desenvolvidas: Desenvolver métodos de aprendizagem que favoreça a inclusão do 
aluno, como membro integrante da sociedade, estimulando a vivencia coletiva e que facilite o 
processo de identidade e autonomia. Elaborando atividades e estratégias pedagógicas com 
base método Construtivista. 

Creche – Estrela Guia 

Monitora - Período: janeiro/2009 a janeiro/2010 

Atividades Desenvolvidas: Produção e elaboração de atividades pedagógicas, visando o 
desenvolvimento da turma e individual, tendo como base o Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil; Produção de projetos; 

 

 


