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Currículo acadêmico:

*Licenciatura Plena em Ciências Biológicas (UFMS),

* Bacharelado em Turismo (Logística e Cultura) (IESF),

*Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional 

(Gestão Ambiental) (UNIDERP),

*Pós-graduação em Administração do Turismo e Lazer (UCDB),

*Especialização em Roteiros Ecológicos - Guia de Turismo 

(Hospitalidade, Liderança e Maestria) (MStur/EMBRATUR),

*Mestrado em Desenvolvimento Local (Valorização dos Recursos 

Humanos e Ambientais Locais) (UCDB),

*Ensino Médio - Técnico em Análises Clínicas (CDB).



Disciplinas lecionadas: 

- Tecnologias Educacionais, Ciências, Biologia Geral, 

Metodologia Científica, Administração, Planejamento, 

Transportes, Agenciamento, Operações Turísticas, Eventos, 

Geografia, Cultura e Patrimônio, Hotelaria, Educação 

Ambiental, Ecoturismo, Guia de Turismo, entre outras das 

áreas Humanas e Biológicas.

 
Vide currículo completo no CNPQ : 
http://lattes.cnpq.br/4488707668523132

http://lattes.cnpq.br/4488707668523132


(Paulo Freire)



Proposição para 
implementações na 

escola
&

EVENTOS 
REALIZADOS



Tecnologias 
Educacionais 
&
Ensino Híbrido

Pensa-se que no Brasil, às vezes, corremos o risco de 
“comprar” modismos e pacotes de educação fechados, 
repassar sem considerar as necessárias adaptações ao 
público alvo e, assim, diante de novas tendências na 
educação como a educação híbrida, preocupa-se em 
conhecer as origens, estudar e fazer projetos pilotos para 
ampliar as discussões e encontrar melhores caminhos 
tirando o melhor proveito sem sermos impactados pelos 
efeitos colaterais que possam acontecer, então aqui se 
apresenta a proposta para coordenar este processo na sua 
COMUNIDADE ESCOLAR. (Segue exemplificação de 
alguns eventos já realizados).

Prof. Me. Munier





Aulas-passeio 
&
Viagens de Estudos

Quando entrou como profissional pela primeira vez em uma 
escola preocupou-se primeiro em conhecer seus alunos 
que disseram não gostar de ciências; nas aulas seguintes 
passou-se a utilizar metade das horas passeando, 
brincando e estudando entre atividades no jardim da 
escola, depois na praça, até chegar ao Pantanal, Serra de 
Bodoquena e ao Zoológico e Museus de São Paulo. As 
aulas-passeios e viagens de estudos sempre foram, desde 
a época do pedagogo Celestin Freinet (1896-1966) uma 
das melhores técnicas educacionais e lúdicas para 
encantar os educandos, assim atendeu mais de 5 mil 
alunos. 

Prof. Me. Munier



(Foto ilustrativa)



Ciências na Prática
&
Empreendedorismo

Hoje em dia são poucas as escolas que possuem um 
laboratório mas nem por isso ficam sem suas aulas práticas 
um pouco diferenciadas . Diversos experimentos podem 
ser realizados na própria sala de aula. Na prática 
trabalhando suas experiências o aluno se realiza e supera 
a dificuldade de entendimento do texto. 

Vamos “por a mão na massa” e praticar ciências de 
verdade na escola? 

Elabora-se sala de ciências e biologia para todos os níveis, 
com material alternativo sem custos ou custos mínimos 
para a escola. (Seguem fotos de alguns eventos 
realizados)

Prof. Me. Munier



 

“Aula prática de ciências em sala de aula - 
protagonismo e contextualização com o dia a dia 
dos alunos do Muna”.

“Alunas e Mães empreendendo através do 
artesanato de bagaço de cana-de-açúcar, 
durante evento cultural promovido pelo Muna”.



Seminários 
Educacionais 
&
Eventos Culturais

Os seminários e eventos culturais que foram  
desenvolvidos, foram sempre a baixo custo para mostrar a 
sua viabilidade. Tiveram diversos objetivos, entre eles: a 
socialização entre os profissionais, a troca de experiências 
vividas, a apreciação de novas ideias e técnicas de ensino, 
a valorização do ensino na sociedade, valorização dos 
recursos humanos e ambientais do local, entre outros, e 
desta forma conseguiu-se chamar a atenção da sociedade 
em geral e, em especial, do poder público como 
co-responsável pela Educação. Este tipo de evento 
também pode ser uma excelente oportunidade para o 
networking e marketing positivo da escola. A disposição  
para a realização de qualquer evento seja qual for o 
tamanho. (Seguem fotos de alguns eventos realizados)
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Formação de Diretores, 
Professores 
&
Escola de Pais

As novas tecnologias para gestão escolar, as novas 
descobertas da humanidade, as novas formas de gestão do 
RH, o futuro da educação aqui e no mundo, as tendências 
pedagógicas, as políticas da educação, estratégias 
educacionais, eventos corporativos e promocionais, tudo 
para aproximar os pais e a equipe administrativa, assim, 
todo conteúdo de interesse poderá ser trabalhado na 
perspectiva de uma gestão integrada e democrática com 
foco na educação e aprendizagem do aluno. Assessora-se 
estudos em grupo ou individuais, presencial ou 
virtualmente. (Seguem fotos de alguns eventos realizados)

Prof. Me. Munier



Porto Murtinho (Profs., Coord., Diretores e Sec. de Edu.)  - Dourados (Profs. e Coord.)   -      Campo Grande (Pais, Profs. e Diretora)



Cidadania
&
Filantropia

Desde os dez anos de idade foi lobinho e depois escoteiro, 
quando participava de ações cidadãs em prol da sociedade 
campo-grandense, depois foi vicentino auxiliando famílias 
carentes, e profissional continua com a mesma ideia de 
que é possível fazer alguma coisa pelas outras pessoas, e 
o tem feito através de prestação de serviços, cedência de 
espaços e outras forma de colaboração para as entidades 
assistenciais, também filantrópicas, pois acredita que o ato 
de fazer o bem é uma lição na prática que educa mais que 
mil palavras. (Seguem fotos de alguns eventos filantrópicos 
realizados)

Prof. Me. Munier



Bikers surdos em aula-passeio na cidade. 
Projeto em parceria com UFGD e ASSIMD, 
com fins filantrópicos.

Tenda cedida para comércio da Associação 
de Pais com Filhos Autistas no Festival da 
Cana em Dourados, com fins filantrópicos.



Central Multimídia 
&
Jornalismo e Youtuber

Celestin B. Freinet (1896 – 1966), também incentivou a 
escrita de cartas para troca de correspondências, jornais 
feitos pelos próprios alunos com apoio dos professores, e 
aqui proponho às escolas a instituição de uma 
coordenação para a central multimídia para cuidar das 
mídias sociais e gerar matéria jornalística contando com o 
aluno engajado e mesmo como aluno matriculado em 
oficina correspondente e para Youtuber, noticiando todos os 
eventos da escola, apresentando conteúdos, trabalhos e 
outros de interesse da comunidade escolar. Está tudo em 
vossas mãos, oferta-se aqui a parceria para implementação 
do processo com foco no ensino e aprendizagem. (Seguem 
imagens ilustrativas)
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Material Didático 
Pedagógico 
&
Apostila Personalizada
e Curso 
Semipresencial - EAD

Ao aluno o protagonismo e a escola também, é a hora de 
expressarmos a nossa capacidade e interesse pela educação 
contextualizada e voltada para o Desenvolvimento Local 
onde, além de ensinar, podemos empreender através da 
construção de materiais didáticos para todas as séries, sejam 
lúdicos, digitais ou impressos, e o passo seguinte será a oferta 
de cursos com possibilidades de atendimento via internet e 
com certificação. Tudo contribuirá para que a escola, cada vez 
mais, seja autônoma e atinja melhor os seus objetivos 
podendo ser uma referência em sua cidade e região. (Seguem 
ilustrações sugestivas) 

Prof. Me. Munier



Curso do Prof. Muna, disponível 
no site munamundi.com.br



ENEM 
&
VESTIBULAR

AULAS DE CIÊNCIA para o E. FUNDAMENTAL

AULAS DE  BIOLOGIA para o E. MÉDIO e CURSINHO

> AULAS 

> SIMULADOS VIRTUAIS

> VÍDEOAULAS

> AULÃO RESUMO

> QUIZ DESAFIO

Prof. Me. Munier



Outras habilidade e Informações complementares:
● Webmaster, elabora-se SITES, BLOGS e outras mídias digitais
● Fotografia 
●  Web designer, elabora-se peças publicitárias digitais
● Inglês para conversação
● Elaboração de materiais didáticos

● 30 anos de experiência profissional
● Casado, 02 filhos universitários
● Moradia em Campo Grande e em Dourados, atende todo MS

Referências virtuais:

FACE:://www.facebook.com/munamunamundi https
SITE: https://www.munamundi.com.br/
PÁGINA Educação FACE:  ttps://www.facebook.com/munamundieducacao/

Prof. Me. Munier
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https://www.facebook.com/munamunamundi
https://www.munamundi.com.br/
https://www.facebook.com/munamundieducacao/

