Andressa Siqueira dos Santos
Brasileira, Casada, 40 anos. (24/05/1980)
Residente em Santos/SP – Bairro: Aparecida – Rua: Alexandre Martins
265 Apto 12.b
Telefone: (013) 99108-1949
E-mail: dre.kaka@hotmail.com - Não fumante

FORMAÇÃO
● Ensino Fundamental e Médio - Olga Cury/1995 – Completo
● Curso Superior de Pedagogia – Universidade Metropolitana de
Santos Unimes/2017 – Completo
● Pós Graduação-Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia
Institucional – Faculdade São Luiz/2019 – Completo
● Formação Continuada - Práticas de Alfabetização – Ministério da
educação MEC/2020 – Completo
● Formação Continuada – Alfabetização Baseada na Ciência –
Ministério da Educação MEC/2021 – Em andamento.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
● 2017 - 2020 – Escola Sementinha
Função: Professora de Educação Infantil
Principais atividades: Professora responsável pela organização
curricular da turma do maternal II da Educação Infantil. Dentro das
responsabilidades desta função incluíam-se realizar atividades lúdicas
e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis, selecionando
materiais e recursos didáticos em diferentes áreas do conhecimento,
atendendo as curiosidades e necessidades da faixa etária, em
conformidade com a proposta pedagógica e diretrizes traçadas pela
escola.
● 2016 (julho a fevereiro) – Escola de Educação Infantil
Companhia da Criança
Função: Professora de Educação Infantil
Principais atividades: Responsável por empregar métodos
pedagógicos. Desenvolvendo o planejamento de curso, organizando
registros de observações das crianças, acompanhar e avaliar
sistematicamente o processo educacional e desenvolver projetos
selecionando materiais em diferentes áreas do conhecimento,
atendendo as curiosidades e necessidades da faixa etária, em
conformidade com a proposta pedagógica e diretrizes traçadas pela
Escola.

 2016 (fevereiro a julho) – Escola Universitas (Ensino
infantil e fundamental)
Função: Estagiária (auxiliar de professora)
Principais atividades: Auxiliar a professora responsável por lecionar as
disciplinas que compõem o currículo da Educação Infantil e 1º ano do
Ensino Fundamental I, através do emprego de métodos pedagógicos e
recursos didáticos. Desenvolvendo o planejamento de curso,
selecionando livros e materiais em diferentes áreas do conhecimento,
atendendo as curiosidades e necessidades da faixa etária, em
conformidade com a proposta pedagógica e diretrizes traçadas pela
Rede.
● 2015 – 2016 – Escola Pecompê (Educação Infantil)
Função: Estagiária
Principais atividades: Auxiliar a professora nas atividades pedagógicas,
recreativas, rotina higiênica e alimentação das crianças.
● 2012 – 2015 – Hautte Cabelereiros.
Função: Neil Design (MANICURE)
Principais atividades: Unhas personalizadas, hidratação e higienização de
mãos e pés.
● 2004 – 2012 – Abuelita Cabelereiros.
Função: Neil Design (MANICURE)
Principais atividades: Unhas personalizadas, hidratação e higienização
de mãos e pés.
● 2000 – 2003 – Núcleo de Recreação Mundo Encantado da
Criança
Função: Recreacionista
Principais atividades: Professora responsável pela organização curricular
das turmas do maternal II da Educação Infantil. Dentro das
responsabilidades desta função incluíam-se realizar atividades lúdicas e
pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis, selecionando
materiais e recursos didáticos em diferentes áreas do conhecimento,
atendendo as curiosidades e necessidades da faixa etária, em
conformidade com a proposta pedagógica e diretrizes traçadas pela
escola. Auxilio na alimentação e higiene.
● 1999 – 1999 – Companhia
(barateiro).
Função: Operadora de Supermercado.
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Principais atividades: Operadora de caixa, auxiliar de reposição de loja,
atendimento ao cliente.
● 1995 – 1996 – Gráfica NB.
Função: Recepcionista.
Principais atividades: Recepção e atendimento, orçamentos, auxiliar de
contas.

QUALIFICAÇÕES, ATIVIDADES PROFISSIONAIS E
APERFEIÇOAMENTO

● Crianças Desatentas e Agitadas = TDAH
Local: Sindicato Dos Estabelecimentos De Ensino no Estado de São
Paulo – Siesp (Fevereiro/2019)
● Seminário Avançado do Transtorno do Espectro Autista
Local: Proordem Santos (Janeiro/2018)
Curso administrado pelo Coordenador do Curso de Pós Graduação
e Professor universitário Luiz Vicente.
● Whorkshop Intervenções práticas da Psicopedagogia na sala de
aula.
Local: Monte Serrat Hotel (Março/2018)
Curso administrado pela Psicopedagoga e Psicóloga Luciana
Massaro.
● Um novo olhar para o brincar
Local: Unimonte (Outubro/2017)
● Criança e infância: A importância do brincar no desenvolvimento
da criança
Local: Sesc Santos (Agosto/2016 – 4h)
● Pedagogia Subjetividade – Territórios de brincadeiras e
explorações
Local: Instituto Phorte Educação (Julho/2016 – 8h)
● Excel Básico e Intermediário
Local: Ômega Informática
● Comércio Exterior ( básico )
Local: SENAC
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
● Possuo conhecimentos em Windows, Word, Excel e internet.
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● Habilitação de motorista A/B
● Em todas as empresas trabalhadas, mantive um bom relacionamento
interpessoal, além de desenvolver grande responsabilidade e
discrição no âmbito profissional.
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