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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 
 

 

Circular nº 77/2019 – NPE 

Osasco, 22 de fevereiro de 2019. 

 

Senhores (as) Gestores (as)  

Prezados (as) Coordenadores (as) 
 

Assunto: Curso para Professores de Inglês da Rede Pública (English Access 

Microscholarship for Teachers)  

 
A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa que  a Associação 

Alumni, um Centro Binacional Brasil-Estados Unidos em São Paulo (www.alumni.org.br),  oferecerá 

neste ano, o Curso Access Microscholarship for Teachers, curso de dois semestres para Professores 

de Língua Inglesa da Rede Estadual. 

 

 O curso English Access Microscholarship for Teachers será oferecido em parceria com a 

Embaixada dos EUA e ministrado por professores da Associação Alumni com alta qualificação e 

vasta experiência. 

 

 Serão oferecidas dezoito (18) bolsas integrais, que incluem as aulas presenciais, atividades 

em componente online, sessões de imersão em inglês, material didático e subsídio para transporte.  

 

Mais informações: Curso: English Access Microscholarship for Teachers 

 • Duração: um ano 

 • Carga-horária: 133h (anuais) de aula no formato presencial 

 • Dias: Sextas-feiras, período da manhã 

 • Horário: 9h00 às 12h30 

 • Local: Alumni- Unidade Jardins – Rua Padre João Manoel, 319 

 • Início: 28/03 de março de 2019 Critérios para Inscrições:  

• ser professor regente de língua inglesa 

 • ter entre 17 e 30 anos de idade 

 • ter até 5 (cinco) anos de experiência como professor de inglês 

 • ter proficiência em inglês em nível básico (A1/A2, de acordo com o CEF – Quadro Comum 

Europeu) 

 • comprometer-se a frequentar o curso até o final do ano letivo (dois semestres)  

 

INSCRIÇÕES: Para inscrever-se, envie um e-mail para: accessforteachers@alumni.org.br 

com o assunto ‘Interesse Curso Access for Teachers’.  
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No e-mail, informe seu nome completo, o nome da escola onde trabalha, (professores regentes 

de inglês somente) e seus números de telefone. Após recebimento da sua mensagem, a equipe 

responsável entrará em contato para informar o procedimento para que você faça o teste de 

classificação. 

 

 Contando com a atenção de todos, antecipadamente agradece e solicita ciência do Público-

alvo. 

 

            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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