
RAFAELA FERNANDES NUNES CUNHA 

Endereço: Rua Pará, nº 38 apt: 13 – Campo Grande 

CEP: 11075-410   Cidade: Santos   Estado: São Paulo 

Tel. Residencial: 13 32354878  Tel. Celular: 13 981729279 

Endereço de e-mail: rafaffernandes89@hotmail.com 

Idade: 28 anos   Nacionalidade: brasileira   Estado Civil: solteira 

Objetivo: Busco uma vaga onde possa colocar todo meu conhecimento e 
minhas habilidades em prática e colaborar com a equipe de trabalho, tendo 

sempre a busca do desenvolvimento e ensino integral do aluno. 

Resumo de qualificações:  

· Carreira desenvolvida na área de Pedagogia, com experiência na regência de 
aulas, coordenação de ensino, monitoria e docência de disciplinas, orientação 
de alunos, elaboração de atividades interdisciplinares e desenvolvimento e 
implementação de projetos educacionais e pedagógicos, contribuindo para a 
conquista de melhorias na qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. 

Experiência profissional:  

03/2016 a 12/2017 Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 

Professor adjunto I 

· Responsável pelo planejamento de aulas, aplicação de instrumentos de 
avaliação de alunos, contribuindo ativamente para a qualidade do processo de 
ensino- aprendizagem e seus resultados. 

· Prestação de orientação aos alunos, auxiliando na realização de tarefas, 
esclarecimento de dúvidas, assim como a realização de atividades 
administrativas. 

· Auxílio em aulas para alunos do Fundamental, envolvendo atividades do ano 
letivo, verificação de frequência e notas e repasse de dados à Secretaria da 
instituição. 

02/2015 a 02/2016 E.E.I e Creche Sorriso de Criança 

Monitora 

· Desenvolver atividades de desenvolvimento físico, motor e de caráter com as 

crianças, bem como auxiliar no desenvolvimento de tarefas, verificar o bem 
estar, a alimentação, o sono e a disposição física e psicológica das crianças 



sobre seus cuidados. 

 

06/2013 a 08/2014 ENERGIA ATIVA 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

·Auxilio na digitação de documentos, preparação de relatórios e planilhas, 
organização de arquivos, controle de estoque de material do escritório e 
atendimento de clientes e pessoas físicas.  

 

01/2010 a 01/2013 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTOS “GOTA DE 
LEITE” 

AUXILIAR DE SALA 

· Auxiliar o professor; participar do processo educativo-pedagógico, nas ações 

de planejamento, registro e avaliação, participar das reuniões administrativas, 
pedagógicas e com as famílias. 

 

01/2009 a 01/2010 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTOS “GOTA DE 
LEITE” 

MONITORA 

·Desenvolver atividades de desenvolvimento físico, motor e de caráter com as 

crianças, bem como auxiliar no desenvolvimento de tarefas, verificar o bem 
estar, a alimentação, o sono e a disposição física e psicológica das crianças 

sobre seus cuidados. 

 

11/2007 a 10/2008 CONSTRUTORA MONT’ ALEGRE 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

·Realização de serviços em geral como recebimento, separação e distribuição 
de correspondência e materiais, atividades de limpeza, copa e conservação de 
instalações. 

 

GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – concluída em 06/2014 

UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA 


