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Nome: Talita Rezende Dall’ Agnol Bachiega 

Nascimento / Data Local: 07/01/1983 em Jacareí 

Nome pais: Neusa Maria Rezende e Ely Dall’Agnol 

Nome irmãos: sou filha única 

Gostos da Infância:   

• (atividades, brincadeiras, desenvolvimento de seus dons): 

Por ser filha única, sempre estive rodeada dos meus primos, brincávamos muito e até hoje 

somos muito unidos.  

Na infância ainda não demonstrava interesse em trabalhar com Educação.  

Onde e quando (época) estudou?  

• (Currículo: fundamental; colegial; faculdade; cursos extracurriculares).  

Estudei até o Ensino Médio no Colégio Rezende e Rezende em Jacareí. de 1987 a 2000.  

Fiz a Faculdade de Administração de Empresas na FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) 

em São Paulo. 2001 a 2005 

Fiz a Pós Graduação em Controladoria Financeira na FAAP em São José dos Campos, Tirei 10 no 

TCC, mas faltou uma matéria para concluir e pegar meu diploma, então fiquem a vontade se não 

quiserem incluir no Currículo. 2006 a 2007 

Em 2017 fiz mais de 450 horas de treinamentos em Desenvolvimento Humano, pela Empresa 

Febracis em São Paulo. Recebendo o certificado Green Belt em dezembro de 2017. 

O que fez seu coração bater mais forte em opção a carreira? Trabalhar com Educação é minha 

missão de vida. E meu coração bate mais forte por saber que estou impactando positivamente a vida 

de muitas pessoas, tanto a dos alunos com a qualidade do nosso trabalho, a busca sempre por 

oferecer o melhor, pensando nele como um todo. Quanto a de nossos Colaboradores         (Família 

TR), oferecendo um ambiente de trabalho adequado, cursos e treinamentos para sempre se 

atualizarem, etc... 
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Complementares: 

• Sua dedicação pela vida, pelos estudos, por seus empreendimentos; os méritos; os desafios 

enfrentados; esforços para se tornar a profissional de hoje.  

Me dedico muito aos estudos, com cursos, treinamentos, Congressos e livros, amo ler.  

Prezo por sempre me manter atualizada na minha área de atuação que é a Educação e sempre 

oferecer o melhor. 

Me dedico a estudar também o ser humano, em cada fase de sua vida, para que eu possa entender 

cada vez mais nosso aluno, seja ele bebê ou adolescente.  

São José dos Campos:  

• Qual a sua relação com a cidade? São José dos Campos nos acolheu desde o início, nos deu 

oportunidade de mostrar nosso trabalho e mesmo tendo morado por 4 anos e meio em São Paulo 

voltei para São José para administrar o Colégio e descobre que essa era minha missão de vida.   

• Quando chegou? porque aqui veio? (fatos principais e objetivos ligados ao empreender na cidade e 

outros que julgar importante) Moro em São José há 17 anos, e há 15 sou Diretora Administrativa e 

Financeira do Colégio. Primeiro vim porque meus pais na época se mudaram para a cidade, logo 

comecei a trabalhar e gostei tanto que nunca mais saí.  

• Informe realizações, atividades de voluntariado para com a comunidade joseense. Nós fazemos 

muitos trabalhos voluntários em nosso Colégio, com creches, asilos, sempre com participação dos 

alunos também para mostrar o quão importante é a solidariedade, eles participam não só da 

doação mas da entrega dos itens também.  

• Pertence a clubes, associações? Não.  

Breve relato sobre a: (caso queira informar) 

• Família, Casamento, Filhos, Hobbies, Dons e Interesses, Religiao.   

Sou apaixonada por minha família! 

Sou casada há 7 anos com o Fabrizio e nossa filha Helena tem 5 anos.  

Tenho também 2 enteados, Julia e João Pedro.  

Somos católicos. 

Meu marido é um grande incentivador da minha carreira.  

Temos como hobbie andar de bicicleta pela cidade e frequentar os parques da cidade com nossa 

filha.  


