
                 

O CENTRO de ESTUDOS de LÍNGUAS é um programa da Secretaria Estadual do Estado de São Paulo 

que oferece aos alunos da rede estadual de ensino a oportunidade de ter contato com uma segunda 

língua estrangeira. Os cursos são gratuitos com duração de três anos. Divididos em dois níveis (03 

semestres por nível) com carga horária de 480 horas total.                                                                                                                                                   

Os alunos da rede estadual podem optar pelos diversos cursos oferecidos, entre eles: espanhol, 

francês, alemão ou inglês. Os cursos são voltados para estudantes do Ensino Fundamental a partir do 

7º ano e Ensino Médio. Para o cadastro, o estudante (ou responsáveis no caso de menores de 18 

anos) deve comparecer a uma das unidades com a cópia do RG. 

Os estudantes interessados devem procurar o Centro mais próximo de casa ou cidade. 

 Local: CEL (Centro de Estudos de Línguas) Prof.   Walter Ferreira                                                                                                

Rua: Machado de Assis,761- Vila Tibério- Ribeirão Preto - SP                                                                           

Maiores informações(16) 3633-3024ou 3630-7799 

Os 229 Centros de Estudo de Línguas (CELs) do Estado de São Paulo abrem inscrições em cursos de 

idioma para o segundo semestre. As aulas começam em agosto e são voltadas para alunos da rede 

estadual de ensino. 

Faça já a sua inscrição e aproveita a oportunidade de conhecer uma nova 

língua e expandir o seu conhecimento cultural! 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/centros-de-estudos-de-linguas


 

Grande Oportunidade para os alunos da Rede Estadual de Ensino.                                                                       

Garanta já sua inscrição! 

A Secretaria da Educação de São Paulo está com matrículas abertas para novas turmas nos Centros 

de Estudos de Línguas (CEL).  São mais de 200 unidades em todas as regiões do Estado com cursos 

gratuitos de alemão, espanhol, francês, inglês. As ofertas de aulas/idiomas variam de acordo com a 

escola.  Os cursos tem duração de três anos. Divididos em dois níveis (03 semestres por nível) com 

carga horária de 480 horas total. O curso de inglês é diferenciado apenas 01 ano para os alunos do 

Ensino Médio com aulas quatro vezes por semana no contraturno do horário regular.                                                                                                                               

Para fazer o cadastro, pais ou responsáveis devem comparecer com estudantes menores de 18 anos 

à unidade com documento original e cópia do RG. 

Os estudantes interessados devem procurar o Centro mais próximo de casa ou cidade. 

Local: CEL (Centro de Estudos de Línguas) Prof.   Walter Ferreira                                                                                                

Rua: Machado de Assis,761- Vila Tibério- Ribeirão Preto - SP                                                                           

Maiores informações(16) 3633-3024ou 3630-7799 

http://www.educacao.sp.gov.br/centro-estudo-linguas


 


