DIRETORIA DE ENSINO – REGIÇAÕ DE SUZNAO
COMUNICADO NEPSUZ DE 22/11/2021
Caros Gestores:
Solicitamos ampla divulgação deste informativo aos professores de Língua Inglesa e
aos estudantes do Ensino Médio.
Informamos que já estão abertas as inscrições para a 19ª edição do Programa Jovens
Embaixadores.
A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, em parceria com as
organizações públicas e privadas (entre as quais a Secretaria de Estado da Educação
de São Paulo faz parte), abrirá pré-cadastro on-line, até dia 9 de fevereiro de 2022,
para todos(as) os(as) estudantes da etapa do Ensino Médio (entre 15 e 18 anos), que
se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude positiva, bom
desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e
espírito empreendedor e que tiverem interesse em participar do processo seletivo.
O programa é bastante concorrido e recebe candidaturas de todo o Brasil.
Os selecionados viajarão em julho/2022 para um programa de curta duração nos
Estados Unidos.
Para mais informações, acompanhem as atualizações pelas mídias sociais do
Programa:
https://www.facebook.com/EmbaixadadosEUA.BR
https://www.instagram.com/embaixadaeua
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores
Vamos incentivar nossos estudantes a participarem deste processo seletivo!
Como participar?
https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovensembaixadores/como-participar-do-programa/

Quem sabe um deles será o próximo contemplado a viajar para os Estados Unidos em
Julho/2022 representando nosso país, com tudo pago?
Assistam aos depoimentos de dois estudantes que já foram contemplados nesse
programa e que tiveram a grata oportunidade de conhecer os Estados Unidos; um
deles foi estudante da E.E. Luiza Hidaka e outro da E.E. Sebastião Pereira Vidal, ambos
da Diretoria de Ensino Região Suzano. Quem sabe o próximo será o da sua escola?
https://youtu.be/zEWlxqvOR8U
https://youtu.be/DngFYlIt5mA

Na Diretoria de Ensino, Marcia Buto (PCNP LEM) juntamente com um Supervisor de
Ensino e duas professoras de Inglês (Patricia Moura e Tatiana) fazem parte da
Comissão Regional que acompanha todo o processo seletivo até a escolha do
estudante que representará a Diretoria de Ensino na Etapa Estadual.
O processo inicia-se com o desenvolvimento do protagonismo do estudante já que,
inicialmente, é ele que faz seu pré-cadastro, de maneira on-line, e o próprio sistema
autoriza a participação do estudante na próxima etapa.
Desta forma, é importante que o estudante seja informado que qualquer informação
poderá eliminá-lo(a) a continuar o processo seletivo.
Quem sabe o próximo Jovem Embaixador não está na sua escola?
Caso tenham dúvidas, procure-nos, pois, estaremos prontos para tirar dúvidas, caso
necessário!
Agradecemos imensamente toda a atenção e colaboração.
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