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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 

NÚCLEO PEDAGÓGICO                                                                                                                 

Circular nº 46/2019 – NPE 

Osasco, 06 de fevereiro de 2019.

Senhores (as) Gestores (as) 

Prezados(as) Coordenadores (as 

 

 

       

Assunto: Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa – DAI - Fulbright 

 

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa o início das 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 oportunidade de 

estudos com bolsa, para que professores de inglês do ensino médio da rede pública participem em um curso 

de aperfeiçoamento de cinco meses nos Estados Unidos visando: 

  • Fortalecer a excelência no ensino da língua inglesa e oferecer aos participantes um conhecimento 

mais 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 dos participantes transformando seus professores 

em líderes/multiplicadores que, ao retornarem para seus respectivos países, aplicarão e compartilharão suas 

experiências e novas habilidades com seus colegas e alunos. 

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

 • Desenvolver relações produtivas e duradouras entre educadores e professores dos Estados Unidos 

e de outras partes do mundo; 

 O programa tem duração de um semestre acadêmico em uma universidade americana, entre os 

meses de janeiro e maio de 2020, e envolve estágio supervisionado em uma escola de ensino médio local, 

para que os participantes possam interagir e praticar com os colegas de profissão e alunos nos Estados 

Unidos. 

  Os requisitos para candidatura, cronograma, modelo de formulário para inscrições e outras 

informações estão disponíveis clicando aqui! (Qualquer dúvida, orienta-se abrir em outro navegador) 

  Os documentos devem ser encaminhados impreterivelmente até 19/02 (terça-feira) para o seguinte 

email: valéria.georgel@educacao.sp.gov.br. 

            Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração. 

Atenciosamente,                                                                                                                                                                                              

        Irene Machado Pantelidakis 

                                                              RG 17.594.614 

                                                                Dirigente Regional de Ensino 

      Elza Sampaio  

     RG 8.497.507-6 

       Diretora NPE 
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