
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRACICABA 

REDE 

 

SOLICITADO: Núcleo Pedagógico 

AUTORIZADO: Dirigente 

TRANSMITIDO: Eva Vilma 

DATA: 15/06/2018 

REDE Nº: 0283/2018 

ASSUNTO:  DIVULGAÇÃO – Curso Formação continuada de 

professores de Língua Inglesa  

 

Senhores (as) Professores Coordenadores (as) EFAF, EM, PEI e professores 

(as) de inglês, 

Divulgamos Curso de Formação continuada de Professores da língua 

Inglesa do Programa de Formação Continuada para Professores de Língua 

Inglesa, que será oferecido pela Associação Cultura Inglesa São Paulo em 

parceria com a Secretaria da Educação de São Paulo – EFAP. 

OBJETIVOS  

Para proporcionar o aperfeiçoamento linguístico, conhecimentos educacionais 
e oferecer instrumentos de reflexão sobre a prática em sala de aula. 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Podem participar professores de escolas públicas de Ensino Fundamental, 
Médio e Técnico ou educadores que atuam em ONGs com estudantes do 
Ensino Básico. Professores portadores de licenciatura em Língua Inglesa 
(permitida a dupla licenciatura Inglês-Português), efetivos ou temporários, 

que estejam obrigatoriamente ministrando aulas de Inglês na rede pública 
estadual, ou professores efetivos em Língua Inglesa designados para funções 

relacionadas à formação continuada; professores efetivos em Língua Inglesa, 
permitindo-se também a candidatura de professores efetivos de Língua 
Portuguesa, desde que tenham licenciatura dupla e estejam ministrando 

aulas de Língua Inglesa na rede pública estadual, Etecs e Fatecs. 

MODALIDADES  

Serão oferecidas duas modalidades:  



1.Para a formação no curso Língua Inglesa, os candidatos deverão se 

inscrever para os testes classificatórios presenciais em diversas unidades 
da Cultura Inglesa no estado de São Paulo, entre os dias 28/05 e 24/06. 

As provas serão realizadas em 04/07 e o resultado será divulgado no 
dia 11/07, no site da Faculdade Cultura Inglesa. 
https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/wps/portal/fci/site?pg=curso_online 

 

2.Já o Curso de Extensão Universitária online para professores da Rede 
Pública será a distância, com início no segundo semestre de 2018. 

Os interessados deverão preencher a ficha de cadastro para participar do 
processo seletivo, até o dia 16/07. Os testes serão realizados de 18/07 a 
31/07 e o curso terá início em 03/09/2018. 

COMO SE INSCREVER? 

Para fazer sua inscrição acesse o site:  
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=4613&EntryId=4403 

 

 

 

  

Atenciosamente, 

Elisângela Marques – PCNP Projetos Especiais 

 

 

  De acordo 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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