
VANESSA TELES 

vanessa@storytime.com.br 

Av. Parque Águas Claras, lote 2615, apt. 804 – Brasília/DF - Brasil 

+55(61) 99686-8643 / 3034-8650

Nome Completo: Vanessa Cunha Carmo Teles 

Brasileira, 34 anos, casada. 

FORMAÇÃO 

LabPub, 2020 

Formação em Editor de Textos: revisão, preparação e edição de livros originais e traduzidos 

Minicurso Paulinas de Literatura Infantil, 2021 

Responsive Classroom 

Treinamento em gestão e gerenciamento do ambiente escolar e sala de aula - metodologia de aprendizado afetivo, 

emocional, social e centrado no aluno 

NWEA 

Certificação em MAP (Measures of Academic Progress) para avaliação de progresso de alunos por meio de escalas 

comparativas para personalização e diferenciação de atividades e aprendizados em sala de aula 

Differentiation of Instruction and Goal Setting, 2016 – curso de diferenciação e personalização em Ensino e 

estabelecimento de objetivos para alunos 

British Council 

Teaching for Success: Lessons and Teaching, 2016 – Ensino para o Sucesso : Lições e Ensino 

Fundação Lemman e Instituto Península, 2016 

Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação 

Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test: Young Learners 

Curso e exame com nota máxima para Capacidade de Ensino para crianças de 9 a 12 anos 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Em procedimento administrativo de requerimento do diploma de graduação em Relações Internacionais. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Agosto, 2016 – atual       Livroteca Story Time  

 Proprietária e Idealizadora 
Fundadora, livreira e administradora da Livroteca Story Time, especializada em literatura infantil com 

atendimento a clientes de todo o Brasil. Além da venda de livros, desenvolve atividades ludico-

pedagógicas através da recreação literária voltada para crianças, assim como oficinas com foco na 

instrumentalização do uso do livro literário no ambiente familiar e escolar. Responsável também 

pelos projetos editoriais desenvolvidos pela Livroteca. 



Março, 2016 – Julho, 2019       Everest International School – Brasília/DF  

 Professora 

Ministério de aulas de Inglês e Ciências a alunos do ensino fundamental 1 a partir de metodologias 

ativas e ensino afetivo focado em projetos pedagógicos. 

 Coordenadora de Responsive Classroom 

Responsável pela implantação na escola e treinamento de professores na metodologia do Responsive 

Classroom, uma abordagem de aprendizado afetivo, emocional, social e centrado no aluno para criar 

verdadeiras comunidades escolares em ambientes acolhedores. 

https://www.responsiveclassroom.org/ 

 Coordenadora do MAP 

Responsável pela implantação e coordenação do MAP - Measures of Academic Progress, ferramenta que 

auxilia na avaliação do aluno com base em seu crescimento individual para diferenciação e 

personalização na sala de aula. .https://www.nwea.org/map-growth/ 

Janeiro, 2014 – Janeiro, 2015       Colégio Portinari – Salvador/BA 

 Professora  

Ministério de aulas de Inglês a alunos do ensino fundamental 2 do Programa Bilíngue. As aulas do 

Programa são realizadas diariamente no turno oposto à aula regular, completamente em língua inglesa 

dentro da didática CLIL – Content and Language Integrated Learning.  

Fevereiro, 2013 – Dez, 2014     Escola Girassol – Salvador/BA 

 Professora  

Ministério de aulas de Inglês curricular para crianças da Educação Infantil, como parte do programa 

escolar de fazê-las se comunicarem bem em outro idioma desde a primeira idade. Aulas quatro vezes 

na semana, completamente em Inglês, com jogos, contação de histórias e outras atividades lúdicas. 

Julho, 2012 – Janeiro, 2014     Park Idiomas – Salvador/BA 

  Professora  

Ministério de aulas de Inglês individuais ou em grupo para todas as idades e níveis na escola Park 

Idiomas, em Salvador/BA. 

Agosto, 2010 – Março, 2012     Fundação Cultural Palmares/Ministério da Cultura – Brasília/DF 

  Assessora Internacional 

Servidora federal de cargo comissionado, assessora nas questões de cunho internacional, incluindo 

análise, negociação e execução de parcerias com diversos países para estimular uma agenda 

afrodescendente bilateral ou multilateral, além de ações de divulgação da cultura afro-brasileira no 

exterior.  

Janeiro, 2010 – Agosto, 2010     Fundação Cultural Palmares/Ministério da Cultura – Brasília/DF 

  Chefe de Divisão de Estudos e Pesquisa 

Servidora federal de cargo comissionado com a responsabilidade de coordenar e desenvolver projetos 

institucionais nacionais e internacionais de pesquisa para a cultura afro-brasileira e da América Latina 

e Caribe, como o Observatório Afro-Latino e Caribenho, projeto multilateral. 

Janeiro, 2009 – Agosto, 2009     Fundação São Paulo, mantenedora da PUC-SP – São Paulo/SP 

  Analista de Projetos 



Analista de Projetos na Assessoria de Desenvolvimento de Projetos Interinstitucionais, com 

acompanhamento e análise de Projetos de Pesquisa para docentes, estudantes e funcionários da 

PUC/SP, análise de oportunidades de parcerias nos âmbitos empresarial e governamental, assim como 

viabilidade financeira de projetos. 

Maio, 2007 – Maio, 2009  Aliança Mundial AMPM – São Paulo/SP 

  Coordenadora Pedagógica 

Coordenação pedagógica da escola de inglês Aliança Mundial – AMPM, em São Paulo, com 

acompanhamento pedagógico do alunado e criação e estabelecimento de sistema de coordenação 

pedagógica. Ministério de aulas da língua inglesa para adultos. 

ATIVIDADE EXTRA-CURRICULAR 

Junho, 2005 – Junho, 2008     Implantação de brinquedotecas e bibliotecas em comunidades carentes 

  Coordenadora 

Coordenação e execução voluntárias na criação de espaços comunitários para crianças e adolescentes 

de comunidades carentes, unindo atividades lúdicas, científicas e artísticas, com capacitação local para 

manutenção do espaço. O projeto foi feito em três comunidades: Vila de Jenipapo, na Ilha de Marajó 

(PA); Vazantes (CE); e Natal (RN). 


