Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
03/02/2021

REDE Nº 011
Prezados,
ASSUNTO 01: BOLSAS DE ESTUDOS – MEXT – TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO
Informamos que estão abertas até 22/02/2021 as inscrições para o processo seletivo da Bolsa
de Estudos do Governo Japonês (MEXT): Treinamento para Professores do Ensino Fundamental
e/ou Médio que oferece a oportunidade de pesquisa na área da Educação, Metodologias,
Administração Escolar, entre outros, em universidades japonesas. A Bolsa de estudos tem
duração de 1 ano e 6 meses, com embarque previsto para outubro/2021. Serão oferecidas
passagem aérea de ida e volta, bolsa-auxílio mensal de 143.000 ienes e isenção de taxas
escolares.
As inscrições são gratuitas e mais informações podem ser obtidas no site do Consulado Geral do
Japão em São Paulo
www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsa1_treinamento_professores_info.html

Equipe do Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 02: EVENTO MASTERCLASS – FEMININO
A ONU declarou 11 de Fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência,
com a finalidade de diminuir a desigualdade de gênero nas áreas STEM (da sigla em inglês
para Science, Technology, Engineering and Mathematics). Aproveitando essa oportunidade, o
São Paulo Research and Analysis Center (SPRACE), em colaboração com a Organização Europeia
para a Pesquisa Nuclear (CERN), realizará uma edição especial do tradicional evento
internacional MasterClass.
Um dos objetivos desse evento feminino é chamar a atenção para essa acentuada diferença na
escolha e atuação profissional de homens e mulheres em relação às áreas STEM. Esse evento
inclui também mesas redondas com cientistas mulheres em diferentes estágios de suas carreiras.
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Mais informações sobre o evento feminino de 2020, bem como a agenda que está sendo
elaborada e será divulgada em breve, podem ser obtidas na página do evento, por meio do
seguinte endereço eletrônico:

https://sprace.org.br/index.php/event/masterclass-2020-feminino/
Data: 08 a 12/02/2021 (atividades diárias com duração de 1h30, aproximadamente)
Horário: a ser definido
Público-alvo: Professoras do componente curricular Física e suas alunas interessadas em Física
de Partículas. Na ausência de uma professora de Física, o professor da turma poderá acompanhar
as alunas.
Pré-Inscrição: as pré-inscrições poderão ser feitas até a semana que antecede o evento, por
meio do e-mail: sandra.s.padula@unesp.br, oportunidade na qual deverá ser indicada a unidade
escolar, nome da professora e um e-mail para contato. Posteriormente, será encaminhado o link
de acesso ao formulário para inscrição das alunas participantes.
Informamos que o evento será realizado on-line.
Rodrigo – PCNP Química
Gabriela – PCNP Biologia

ASSUNTO 03: INSCRIÇÕES PARA 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.
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.

Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000

Página - 2

Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefrOsF4bwr5yaZjmjorD2wuQ8IDa46Z1dBzE1xcLyQueKzQ/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. www.tesol.org/convention-2021
Equipe Núcleo Pedagógico
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