Karla Cristina Marques Andrade
Endereço: Rua Cândido Rodrigues, 20 apto 85
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Objetivo: PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA, INGLESA E ESPANHOLA.
Síntese de Qualificações.












Atuação na área de Docência com experiência na orientação a aprendizagem do
aluno, participação do planejamento das atividades da escola e organização do
processo de ensino, contribuindo com o aprimoramento das rotinas.
Ministração das aulas de Língua Portuguesa e/ ou Línguas Estrangeiras para o
Ensino fundamental I, II e Ensino médio; transmitindo os conteúdos em
explicações, dinâmica de grupo e outras técnicas didáticas para desenvolvimento
necessários gramaticais, ortográficos, desenvolvimento da oralidade em línguas e
demais competências.
Experiência na promoção de aprendizagens que favoreçam a inclusão dos alunos
no mundo da cultura, ciência, literatura e trabalho, colaborando na implementação
de projetos pedagógicos.
Participação da Reunião Pedagógica para avaliação das práticas educativas e
discussão da organização e utilização dos espaços, equipamentos, materiais e
recursos disponíveis.
Planejamento e ministração de aulas, estabelecendo mecanismos de avaliação,
organizando registros de observação dos alunos e participando de atividades
extra-classe.
Vivência na elaboração do calendário escolar, respeitando a carga horária anual e
planejamento de aulas, além de acompanhar e avaliar projetos desenvolvidos pela
escola.

Formações Acadêmicas.
Graduação em Letras licenciatura em Português/ Inglês.
Universidade Paulista UNIP Objetivo.
Capacitação do Sistema Mackenzie de Ensino (Saber conhecer - o conhecimento na
formação do aluno-pesquisador).

Extensão em Educação Básica: Formação Continuada do Educador Reflexivo para a
Era do Conhecimento. Formação Continuada - CFC - Casa do saber- SV.
Idiomas.
Inglês intermediário e Espanhol fluente.
Formações Complementares.
Curso completo de Língua Espanhola no C.E.E.L.M.A (Centro de estudos em línguas
Martim Afonso).

Informática.
Conhecimento em Pacote Office e Internet.

Experiência Profissional.
Colégio Alpha Nações Unidas.
Ensino fundamental I e II.
Professora de português e inglês – 08/2013 a 12/2014.
Instituto educacional Novos Caminhos.
Ensino Médio.
Professora de espanhol- 11/2012 a 06/2013.
E.E Maria Thereza da Cunha Pedroso.
Ensino fundamental II e Ensino Médio.
Professora eventual de português - 06/2012 a 11/2012.
Colégio Mundial.
Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Professora de Inglês e Espanhol – 01/2015 a 08/2016.

Estágios.
Escola Verde que te quero verde.
Função: Auxiliar de classe geral e estagiária.
Colégio Liceu Santista.
Função: Auxiliar de classe geral e estagiária.

