
Lucileide Costa Bernardo 
 

DADOS PESSOAIS 

Comunidade quilombola 

 capoeiras Macaiba RN  
 

Telefones: (84)98834-2514 

E-mail: lucileidefaibra@hotmail.com 

Nacionalidade: Brasileira 

Data de Nascimento:14/10/1985 

Sexo: Feminino 

Estado civil: Solteira 

 

ESCOLARIDADE 
 

Graduada Lincentura em Pedagogia 

Pós-graduação em Educação Infantil e Letramento 

Pós-graduação cursando especialização Desenvolvimento Territorial em Economia Solidária  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

•Monitora da Educação de Jovens e Adultos 

•Educadora Socioeducativo 

•Extensionista 

•Coordenador(A) Adjunta(A) do projeto de extensão Quilombo CAÁ-capoeiras : Novos Horizontes  

• Educação Infantil e anos iniciais 

•Coordenadora de turma de EJA 

•Mediadora de alfabetização EJA 

 

CURSOS 
 

Formação inicial do projeto alfabetização com qualificação social profissional 

Técnico em agropecuária - Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN 

Conferência Estadual de promoção de Igualdade Racial  COEPPIR  RN  

Formação de professores da educação básica das comunidades remanescentes de quilombos –UFERSA              

Licenciatura em pedagogia – FAIBRA 

Colóquio – Cartas para Paulo Freire: Da leitura do mundo à leitura da palavra 

Curso de formação de educadores (as) populares – IFRN 

Agente de desenvolvimento cooperativo – EAJ 

Participou do projeto de alfabetização – MOVA-BRASIL 

Curso de aperfeiçoamento em tecnologias digitais na educação – UFC 

Aula 6: Literatura infanto-juvenil na educação socio ambiental-Projeto Escola Verde 

O papel do educador social em projetos socioeducativos com crianças e adolescentes, com área de formação continua em 

assistência social – WR EDUCACIONAL 

História e Cultura afro-brasileira – WR EDUCACIONAL 

Educação no campo – WR EDUCACIONAL 

Aperfeiçoamento na educação de jovens e adultos – WR EDUCACIONAL 

Capacitação: Educacional inclusiva na prática – Instituto Neuro 

Aprofundamento em psicopedagogia e aprendizagem – Instituto Neuro 

Paulo Freire – O Educador do Mundo – UFAPE 

1 Seminário de avaliação, planejamento e gestão da educação básica no contexto da pandemia – UFERSA 

Primeira jornada nacional virtual de educação quilombola – Universidade de Brasília 

Curso de aperfeiçoamento em “Tecnologias Digitais na Educação” – UFC 

1° Jornada de História Africana 

Turma 1: Produtor Agropecuário – UFRN 

 
OBJETIVO PROFISSIONAL 

 

 

 
valor 

Aplicar os conhecimentos adquiridos, trabalhar sempre em equipe e evoluir profissionalmente agregando 
 

Quero fazer parte do quadro de funcionários como também a oportunidade de mostrar meu desempenho e 
responsabilidade. 
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