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Solteiro
07/04/1978
Santos - SP
OBJETIVO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

FORMAÇÃO
o
o
o

Bacharelado e licenciatura em Geografia na Universidade de São Paulo (USP) – 2009.
Especialização em Computação aplicada à Educação na Universidade de São Paulo (USP) – em curso.
Inglês nível intermediário – CCAA.

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
Foco em tecnologia educacional, com experiência em roteirização de objetos educacionais digitais
voltados a estudantes e professores da educação básica.
Experiência como editor e autor de material didático de Geografia, com foco na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Atuação nas maiores casas editoriais do Brasil, como funcionário e freelancer.
Forte atuação em iniciativas de formação de professores, com cursos, palestras e oficinas
desenvolvidos em congressos e eventos de educação, universidades, editoras e escolas.
Ampla vivência em sala de aula, como professor de Ensino Médio e de curso pré-vestibular nas maiores
instituições privadas de ensino da cidade de Santos (SP).
Criador e autor do Geografia Visual, um dos sites de ensino de Geografia mais acessados do Brasil,
com textos, curadoria de conteúdos e objetos educacionais digitais produzidos por mim.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
CURSINHO DA POLI – desde 03/2020
Professor de Geografia e Geopolítica
o

Responsável por ministrar 3 aulas semanais para curso pré-vestibular de alto rendimento, com foco
nos exames de medicina.
LICEU SANTISTA – desde 02/2018
Professor de Geografia

o
o
o

Responsável por ministrar aulas no segmento Ensino Médio, com utilização da metodologia Sala de
Aula Invertida.
Promovido em julho de 2018 para assumir o 3º ano do Ensino Médio.
Part-time: 23 aulas por semana.
EDITOR FREELANCER – PESSOA JURÍDICA - desde 08/2017
Material didático de Geografia

EDITORA FTD
o Autor de originais para nova coleção de mercado privado voltada ao Ensino Fundamental 2.
EDITORA MODERNA
o Produção de conteúdo digital e curadoria de conteúdo para aplicativo de celular (chatbot), com foco
na BNCC.
o Elaboração de sequências didáticas alinhadas à BNCC e aos objetos educacionais digitais e livros
didáticos do segmento Ensino Fundamental 2.
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EDIÇÕES SM
o Curadoria de imagens em 360º para uso como recurso didático em livro digital de Geografia, com
redação de sequências didáticas.
SOMOS EDUCAÇÃO
o Autor e roteirista de trilhas de aprendizagem e objetos educacionais digitais para obras do mercado,
com foco na BNCC.
o Elaboração de sequências didáticas e avaliações para obras inscritas no PNLD, com foco na
BNCC.
EDITORA POLIEDRO
o Elaboração de itens de avaliação para simulados, focados em vestibular.
SCRIBA SOLUÇÕES EDITORIAIS
o Elaboração de sequências didáticas e avaliações para obras inscritas no PNLD, com foco na BNCC.
EDITORA IBEP
o Elaboração de sequências didáticas e avaliações para obras inscritas no PNLD, com foco na BNCC.
MURANO DESIGN
o Gerenciamento de projeto editorial, com utilização do aplicativo Trello.
AEON VESTIBULARES – de 05/2018 a 11/2018
Professor de Geografia
o

Responsável por ministrar aulas regulares para cursos de alto desempenho, com foco nos principais
vestibulares e Enem.
EDITORA MODERNA – de 12/2014 a 08/2017
Editor de Texto II

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Design educacional e autoria de conteúdos didáticos digitais de Geografia para o ensino básico.
Autoria de conteúdos para formação de professores em novas mídias.
Treinamento de profissional júnior em edição e produção de conteúdo didático digital.
Criação de novos formatos de objetos educacionais digitais: infográfico gamificado e infográfico com
storytelling.
Game design de jogo didático digital, recurso até então inédito no editorial de Geografia.
Ideação de curadoria de recursos educacionais digitais para professores.
Formador em design e roteiro de objetos educacionais digitais, com curso ministrado para os
colaboradores da empresa.
Inserção de controle de fluxo de produção com Kanban e de gerenciamento de projetos com Trello.
Participação em equipe de idealização de novo projeto editorial impresso para a disciplina de
Geografia.
COLÉGIO JEAN PIAGET – de 08/2014 a 12/2014
Professor de Geografia

o

Responsável por ministrar aulas no segmento Ensino Médio.

COLÉGIO SÃO JOSÉ – de 02/2013 a 11/2014
Professor de Geografia
o
o
o

Responsável por ministrar aulas no segmento Ensino Médio.
Desenvolvimento de aulas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle), no modelo “sala de aula
invertida”.
Idealizador e coordenador do projeto de simulação estudantil da Organização das Nações Unidas.
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COLÉGIO OBJETIVO – de 01/2014 a 08/2014
Professor de Geografia
o
o

Responsável por ministrar aulas no segmento Ensino Médio.
Selecionado para a gravação de aulas de reforço para Educação à Distância.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – de 12/2012 a 12/2013
Pesquisador bolsista

o
o

Pesquisador no Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Efluentes Líquidos e
Fauna Sinantrópica nociva nos Portos Marítimos Brasileiros - Secretaria Especial de Portos (Governo Federal).
Coordenação da equipe de graduandos responsável por apurar os dados de resíduos sólidos no Porto
Organizado de Santos.
EDITOR FREELANCER – PESSOA JURÍDICA - de 01/2012 a 12/2014
Material didático de Geografia

EDITORA FTD
o Elaboração de sequências didáticas para obras inscritas no PNLD.
EDITORA DO BRASIL
o Autoria e design instrucional de diversos tipos de objetos educacionais digitais para o PNLD.
ERUGA EDUCAÇÃO
o Consultoria para a idealização de recurso educacional de Geografia em realidade aumentada.
SOMOS EDUCAÇÃO
o Autor do curso de formação de professores do sistema Ser – Ensino Fundamental 1.
o Autoria e design instrucional de diversos tipos de objetos educacionais digitais voltados ao Ensino
Médio (PNLD 2015) e Ensino Fundamental 2 (coleção VOAZ).
o Autor de sequências didáticas de Geografia para o Ensino Fundamental 2 (PNLD2019).
ATHEVA
o Elaboração de conteúdo didático e objetos educacionais digitais para o PNLD 2015.
OXFORD UNIVERSITY PRESS
o Autoria e design instrucional de objetos educacionais digitais para as obras de Geografia – Fund. 2.
PEARSON EDUCATION – de 01/2010 a 02/2012
Supervisor de Área Sênior
o
o
o
o
o

Gestão de pessoas e de projetos editoriais da área de Geografia.
Autoria e design educacional de objetos educacionais digitais e trilhas de aprendizagem de
Geografia para o ensino básico.
Autoria e edição de planos de aula e materiais para formação de professores em novas mídias.
Idealização de mais de 300 objetos educacionais digitais, na disciplina de Geografia, com inovações
de abordagem e tecnológicas.
Vídeo aulas gravadas para a formação de professores no uso de novas mídias na sala de aula.

ELETROBRÁS – de 06/2001 a 01/2010
Assistente Técnico - terceirizado
o

Responsável pela gestão de projetos prioritários de eletrificação rural e pelas ações integradas de
desenvolvimento socioambiental em comunidades tradicionais e escolas rurais do Estado de São
Paulo, em política pública do Governo Federal (de junho/2004 a janeiro/2010).
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o
o
o

Responsável pela formação de professores em programa de educação ambiental voltado ao uso
racional de energia elétrica (de junho/2001 a junho/2004).
Idealização do programa de educação ambiental do núcleo Pedra Grande, do Parque Estadual da
Cantareira.
Desenvolvimento e implantação de nova metodologia de gestão de projetos prioritários de
eletrificação rural, replicada em outras unidades da empresa no Brasil.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
o
o
o
o
o
o

o
o

Projeto educativo selecionado pela ação global My Mark My City, do Museu da ONU em parceria com o
Conselho Britânico, com foco na criação de material didático sobre mudanças climáticas globais (2019).
Vencedor do Prêmio Hipertexto de Aplicativos Educacionais, promovido pela Universidade Federal de
Pernambuco (2015).
Finalista do Prêmio da revista ARede de Tecnologia e Educação, na categoria especial de Recursos
Educacionais Abertos (2016).
Reconhecido como uma das inovações educativas mais importantes da América Latina pela publicação
Graduate XXI, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (2016).
Autor, no Geografia Visual, de materiais didáticos indicados nos maiores repositórios de educação aberta do
Brasil, como o REliA, Escola Digital e plataformas de diversas secretarias de educação.
Conhecimentos básicos em edição de imagem, edição de vídeo e CMS Wordpress.
Disponibilidade total para mudança de cidade.
Portfólio disponível em https://geografiavisual.com.br/servico/portfolio.
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