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Circular nº 023/2021 NPE 

Osasco, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

Senhores (as) Diretores (as) 

Prezados (as) Coordenadores (as) 

 

Assunto: Planejamento CEL 2021/ TESOL 2021 Convention & English Language Expo 

 

Conforme Boletim Semanal COPED Ano: 8 / Nº 02 / 26 a 29 de janeiro de 2021, o Núcleo 

Pedagógico encaminha a atualização do documento "Diretrizes Curriculares para o 

CEL" acerca da inserção de conteúdos voltados para o ensino de Mandarim. Sendo 

assim, disponibilizamos a versão em PDF 

(https://drive.google.com/file/d/1fHgaXme7j4HDJ3hNvlSe26rTYMoYg5SU/view)da 

obra para apoiar o desenvolvimento da prática pedagógica e o planejamento dos(as) 

professores(as) e gestores(as) do CEL. A versão impressa da produção será entregue às 

Unidade Escolares que oferecem o projeto. Dúvidas e demais esclarecimentos, enviar 

para: centrodelinguas@educacao.sp.gov.br. Em relação ao Boletim nº 8 / 

EXTRAORDINÁRIO / 01 a 05 de fevereiro de 2021, seguem também informações sobre 

o TESOL 2021 Convention & English Language Expo. O Escritório Regional de Língua 

Inglesa (RELO) da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil está oferecendo 250 bolsas 

para cobrir os custos da inscrição para o TESOL 2021 Convention & English Language 

Expo e a anuidade para participação na comunidade TESOL para professores de escolas 

e universidades públicas que nunca tenham participado anteriormente do evento.  

O evento ocorrerá entre os dias 24 e 27 de março de 2021, de forma 100% remota, e 

oferecerá aos profissionais inscritos oportunidades de construir e/ou expandir sua rede de 

contatos profissionais, aprender e interagir com grandes referências do ensino de língua 

inglesa, além de compartilhar pesquisas, estratégias e práticas recomendadas com 

especialistas na área.  
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Para participar do processo seletivo, além de preencher os requisitos de ser um professor 

de língua inglesa da Rede Pública e não ter participado do fórum anteriormente, basta 

preencher o formulário de inscrição  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefrOsF4bwr5yaZjmjor-

D2wuQ8IDa46Z1dBzE1xcLyQueKzQ/viewform. 

As inscrições devem ser feitas até o dia 08 de fevereiro.  

Solicitamos divulgar aos professores de língua inglesa com aulas atribuídas nas escolas 

de sua jurisdição.  

Sem mais, 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Débora Silva Batista Eilliar 

RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

De Acordo: William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 
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