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Senhores (as) Diretores (as) e Professores Coordenadores (as), 

  
Estão abertas as inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento para 

Professores de Língua Inglesa Fulbright Distinguished Awards in 
Teaching Program for International Teachers – DAI.  

Trata-se de uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados 

Unidos que oferece aos professores do Ensino Médio da rede pública a 
oportunidade de participarem de um curso de aperfeiçoamento, com 

bolsa, de duração de cinco meses, nos Estados Unidos.  
O Programa tem como objetivo:  

• Fortalecer a excelência no ensino da língua inglesa, oferecendo aos 
participantes um conhecimento aprofundado das melhores práticas em 

metodologias de ensino, planejamento de aula e uso da tecnologia em 
educação;  

• Contribuir para a melhoria do ensino nos países de origem, 
transformando os professores participantes em líderes/multiplicadores, 

na medida em que compartilharão suas experiências e novas 
habilidades com colegas e alunos;  

• Promover um conhecimento mais amplo sobre os Estados Unidos 
entre os educadores; 

 • Desenvolver relações produtivas e duradouras entre educadores e 

professores dos Estados Unidos e de outras partes do mundo.  
Duração: 

O programa tem duração de um semestre acadêmico, entre os meses 
de janeiro e maio de 2019, em uma universidade americana, incluindo 

um estágio supervisionado em uma escola de Ensino Médio local, no 
qual os participantes poderão interagir e praticar com os colegas de 

profissão e alunos.  
Os requisitos para a candidatura, cronograma, modelo de formulário 

para inscrições e outras informações estão disponíveis no link  
Clique Aqui 

 (utilizar preferencialmente o navegador Google Chrome). 
Os documentos necessários para a candidatura deverão ser 

encaminhados impreterivelmente até 07/03 (quarta-feira) para o 
seguinte e-mail: jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br .  

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail descrito acima.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y9KJ72WH_6ggBj-mwCsJk48gcjtghWrj
file:///C:/Users/katiuscia/Downloads/jucimeire.bispo@educacao.sp.gov.br


  
Atenciosamente, 

Katiuscia Paula Leonel – PCNP Tecnologia 

  
 

                                                                  De acordo 
  

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
  

 


