
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS -  Diretoria de Ensino Região Osasco 

 

Nome da Unidade:  Diretoria de Ensino Região Osasco                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nome do (a) Diretor(a): Irene Machado Pantelidakis – Dirigente Regional de Ensino 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Jovens Embaixadores 2018 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento:  

 Concurso -  Intercâmbio Internacional – Washington - USA 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: 

 

* O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da 

Embaixada dos Estados Unidos — em parceria com os setores público e privado em 

ambos os países — que beneficia, com uma viagem de três semanas nos Estados Unidos, 

alunos brasileiros da rede pública com excelente desempenho escolar, que falam inglês, 

que pertencem à camada socioeconômica menos favorecida, que têm perfil de liderança, 

que prestam serviço voluntário, enfim, que são exemplos em suas comunidades. 

 

  

Data de Realização: de agosto de 2017 à janeiro de2018 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade):  

Alunos do Ensino Médio da Rede Pública. 

 

Organização: 

Sônia Peres – NPE – Osasco 

 

 

Quantidades de Participantes: 

 04 alunos classificados para a Fase Regional.  

 (02 alunos da ETEC – Barueri; 01 aluno do CEL – Antonio Raposo Tavares e 01 aluna da 

PEI – José Geraldo Vieira) 

  

01 selecionada para a Fase Estadual – Aluna da PEI – José Geraldo Vieira. 

 

 

 



 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola(s): 

 

A participação dos alunos neste programa, iniciou-se em agosto, através da divulgação 

por meio de Circular e Redes Sociais para todas escolas públicas jurisdicionada a esta 

Diretoria de Ensino, ressaltando a valorização da participação no processo, quanto na 

valorização do contexto cultural de outro país. 

 

No decorrer do acompanhamento, foi percebido que as habilidades que envolvem a 

construção do conhecimento em outro idioma vão além dos muros das escolas, o que 

foi evidenciado nas ações voluntárias realizadas pelos alunos em sua comunidade. 

 

Para a Fase Regional, foram classificados 4 alunos que participaram da Fase 4 – Exame 

Escrito/Oral e visita à casa do candidato, sendo 1 candidata classificada para a Fase 

Estadual. 

 

 

 

 Parcerias Envolvidas: 

O Programa conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação – 

CONSED, do Ministério da Educação – MEC e da rede de centros binacionais Brasil-

Estados Unidos. Conta também com o apoio de empresas do setor privado. Federal 

Express – FEDEX, Merck Sharp&Dohme, Dow Brasil S.A., Microsoft, Carlson Wagonlit 

Travel, United Airlines, Banco Bradesco e as Câmaras Americanas de Comércio de São 

Paulo e do Rio de Janeiro.  

 

Imagens  

 

 

 
Prova escrita/Oral – Classificados Fase Regional 

 

 



 
 

Acolhimento Dirigente Regional de Ensino  

 

 

 
 

Visita à casa da cândida finalista 


