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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

23/01/2023 

 

REDE Nº 005      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DO “PROGRAMA INGLÊS PRA TODOS” – 
5ª. FASE 
 

Formato: remoto – inscrições on-line via site da EFAPE . 

Público-Alvo: Professores de Educação Básica I e II, Professor de Ensino Fundamental e 

Médio com aulas 

atribuídas. 

Data: 30/01/2023 a 08/02/2023, conforme abaixo:  

 

 
 
 

https://efape.educacao.sp.gov.br/


 

 
  
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 

Mais informações: 

 

 

Solicitamos o apoio de todos no compartilhamento das inscrições para o “Programa 

Inglês pra Todos” com o objetivo de garantir ampla divulgação. 

 

O “Programa Inglês pra Todos” é uma iniciativa da SEDUC-SP cujo objetivo é contribuir com 

o pilar de formação de professores com foco no aprimoramento da Língua Inglesa e na 

metodologia de ensino. 

 

Será oferecido na modalidade a distância e formato autoinstrucional (sem tutoria, interação ou 

mediação), conforme segue: Curso de Proficiência em Língua Inglesa e Curso de Metodologias 

de Ensino. Ambos deverão ser realizados de forma simultânea. 

 

O professor deverá inscrever-se apenas se tiver interesse e disponibilidade. Para mais 

informações conferir a PORTARIA DO COORDENADOR DE 28-09-2022 e o site da EFAPE . 

 

 

Em caso de dúvidas referentes a inscrição, favor entrar em contato pela Central de Atendimento 

da Secretaria da Educação pelo site http://atendimento.educacao.sp.gov.br ou telefone 0800 77 

000 12. 

 

 

 
Darcilena – PEC Língua Inglesa 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1Euayl0zRpDnIhlEEnLHh4Wm3eAn0vQ8v/view
http://efape.educacao.sp.gov.br/
http://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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ASSUNTO 02: PROGRAMA RISE - BOLSAS VITALÍCIAS E OUTROS BENEFÍCIOS -
INSCRIÇÕES ATÉ 25 DE JANEIRO 

 

Rise é um programa com foco em encontrar e apoiar jovens talentos globais, para que possam 

ser agentes de transformação e de serviço à sociedade. O programa é uma iniciativa do Schmidt 

Futures, fundação de Eric Schmidt, presidente da Alphabet - Google, e do Rhodes Trust, um dos 

primeiros fundos de bolsas de estudos da Universidade de Oxford. 

Conheça a site oficial e mais informação aqui: https://www.risefortheworld.org/  

O programa oferece várias oportunidades, além de uma bolsa de estudos vitalícia para que 

jovens brilhantes do mundo todo possam se desenvolver. Além disso, a Rise oferece acesso a 

uma comunidade global de jovens, mentoria especializada para o seu projeto de vida e um 

pacote tecnológico para os seus estudos (tablets, notebook e o que mais você precisar!) 

Para se inscrever no programa é necessário ter entre 15 e 17 anos completos até 1 de 

julho de 2023 (ter nascido entre 2 de julho de 2005 e 1 de julho de 2008.  

As inscrições vão até 25 de janeiro por esse link: https://www.risefortheworld.org/  

As etapas do processo seletivo são:  

ETAPA 1 - inscrição e candidatura: você precisa se apresentar por meio de vídeos, criar um 

projeto individual que demonstra seu talento e o seu desejo de melhorar a sua comunidade, e 

avaliar os projetos de outros candidatos.  

ETAPA 2 - entrevista: A Rise vai selecionar até 500 finalistas para essa etapa, em que você conta 

para os mentores Rise as suas motivações, habilidades de resolução de problemas e de trabalho 

em equipe.  

ETAPA 3 - seleção dos 100 vencedores ou Global Winners, que farão parte dessa comunidade 

incrível de jovens do mundo todo atuando para melhorar a sua comunidade ou entorno, e servir 

à sociedade. 

Pedimos que divulguem essas informações para nossas escolas e professores para que possamos 

estimular os alunos da rede pública estadual a participarem e explorarem seu potencial. 

Caso haja interesse de participação, o parceiro da Rise no Brasil faz workshops de 

desenvolvimento de projetos com candidatos sem nenhum custo por meio de inscrição nesse 

link: Processo seletivo RISE - Workshops de desenvolvimento de projetos (google.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjodbqyuuTf1CMyXasv-

9bjYn5DP0qAFx3IUREiNHEN2vK0w/viewform 

 

 

 
PEC Wanderlei 

                                     Núcleo Pedagógico 

https://www.risefortheworld.org/apply-to-rise/?utm_source=paid-search&utm_medium=google&utm_campaign=rise2022&utm_id=71700000100963379&utm_content=58700008084569388&gclid=EAIaIQobChMIiqLQ35XW_AIVDTORCh3EMQPiEAAYASAAEgIRZfD_BwE&gclsrc=aw.ds#how_is_the_application_evaluated
https://www.risefortheworld.org/apply-to-rise/?utm_source=paid-search&utm_medium=google&utm_campaign=rise2022&utm_id=71700000100963379&utm_content=58700008084569388&gclid=EAIaIQobChMIiqLQ35XW_AIVDTORCh3EMQPiEAAYASAAEgIRZfD_BwE&gclsrc=aw.ds#how_is_the_application_evaluated
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjodbqyuuTf1CMyXasv-9bjYn5DP0qAFx3IUREiNHEN2vK0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjodbqyuuTf1CMyXasv-9bjYn5DP0qAFx3IUREiNHEN2vK0w/viewform
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ASSUNTO 03: PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PEI: IMERSÃO PEI 
 

Senhores Diretores,  

A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor Escolar, o Coordenador de Gestão 

Pedagógica Geral (CGPG) e o Coordenador de Organização Escolar (COE) das unidades escolares 

dos Anos Iniciais, Anos Finais e o Ensino Médio do Programa de Ensino Integral (PEI) para a 

“Primeira Formação do PEI: Imersão PEI” que será realizado de forma presencial, conforme 

segue: 

 

Data: 24/01/2023 (Terça-feira)  

• Horário: 8h00 às 17h00  

Público-alvo: 01 CGPG e 01 Diretor Escolar dos segmentos Anos Iniciais, Anos Finais e 

Ensino Médio das escolas PEI. 

• Horário: 13h00 às 15h00 

Público-alvo: 01 Coordenador de Organização Escolar (COE)  

 

Local: Auditório da Diretoria de Ensino Região de Santo André. 

 

 

 

 
NOME 

                                     Núcleo ... 

 

 


