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Objetivo: Professora de Língua portuguesa
Professora de Educação Infantil e Fundamental l

Síntese de qualificações
 Atuação na área de docência, com experiência na orientação à
aprendizagem do aluno, participação no planejamento das atividades da
escola, projetos interdisciplinares e organização do processo de ensino.
 Ministração de aulas de língua portuguesa para o ensino fundamental II
e ensino médio, transmitindo os conteúdos através de dinâmicas em
grupo, seminários e outras técnicas didáticas necessárias para o
desenvolvimento e aprendizado do aluno.
 Experiência com alfabetização e letramento para o Ensino Fundamental
I.
 Experiência em aulas particulares e aulas de reforço.
Formação acadêmica
 Graduação: Licenciatura Plena em Letras (Português/Inglês) - concluída
em 2014
Unibr – Faculdade de São Vicente
 Graduação: Pedagogia – Término em 12/2017
Instituto Educacional Cristal Santista
 Pós-graduação em Docência no Ensino Superior – Término em 12/2017
Instituto Educacional Cristal Santista

Formação complementar
 Curso Senac – Pacote Office Completo + P.E.T (Programa Educação
para o mercado de trabalho)

Experiência profissional
01/2017 a 12/2017
Recanto Educacional (Sistema
fundamental II e ensino médio
Professora de Língua portuguesa

Anglo)

Ensino

06/2016 a 03/2017 Espaço Educação – Ensino fundamental I e II e ensino
médio
Professora de reforço
07/2015 a 11/2016 Escola Ateneu Júnior - Ensino Fundamental e médio
Professora de Língua portuguesa
02/2014 a 12/2014 E.E Antônio Luiz Barreiros - Ensino Fundamental e Médio
Professora de reforço, alfabetização e redação.
02/2014 a 12/2014 E.E Antônio Luiz Barreiros - Ensino Fundamental e Médio
Professora eventual
O3/2012 a 08/2013 Bolsa Alfabetização FDE (Escolas do Estado)
Professora auxiliar - Alunos com problemas
aprendizagem

de

 Planejamento e ministração de aulas, estabelecendo mecanismos de
avaliação, organizando registros de observação dos alunos e
participando de atividades extraclasse.
 Vivência na elaboração do calendário escolar, respeitando a carga horária
anual e planejamento de aulas, além de acompanhar e avaliar projetos
desenvolvidos pela escola.

