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

10/03/2023 

 

REDE Nº 027 
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: “PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DE LÍNGUA 
INGLESA FULLBRIGHT” 
 

Ação: divulgação do Programa de Aperfeiçoamento Fullbright. 

Formato: remoto – inscrições pelo link https://forms.gle/aYnLy14resfVGU6CA 

Público-Alvo: Professores de Língua Inglesa com aulas atribuídas no Ensino Médio. 

Data: inscrições de 07 a 22 de março de 2023. 

Mais informações: 

 

O Programa Fulbright de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright 

DAI) é uma oportunidade para que professores efetivos de Língua Inglesa do Ensino Médio 

regular da rede pública estadual e/ ou municipal realizem um curso de aperfeiçoamento de até 

5 (cinco) meses nos Estados Unidos. 

 O programa possui duração de um semestre acadêmico em universidade americana e 

inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, 

estratégias de ensino, liderança e uso de tecnologias em educação. 

As atividades nos Estados Unidos acontecerão entre agosto e dezembro de 2024 e incluirão 

também estágio supervisionado em escola de ensino médio para que os participantes do 

programa tenham a oportunidade de interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas 

de profissão e alunos nos Estados Unidos. 

O professor interessado encontrará maiores informações no formulário de inscrição. Atenção: o 

formulário deverá ser acessado por meio do e-mail institucional do Google uma vez a foto e o 

nome associados a sua conta Google serão registrados ao enviar o formulário. 

 

 

 
Darcilena – PEC Inglês 
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ASSUNTO 02: CURSOS DE EXTENSÃO – FFLHC USP 
 

Ação: divulgação dos cursos de extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

(FFLHC) da Universidade de São Paulo (USP). 

Formato: presencial e remoto conforme cada proposta de curso. 

Público-alvo: professores e profissionais das áreas de Letras e Ciências Humanas. 

Data: 1º Semestre Letivo de 2023. 

Mais informações: a Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas oferece diversos 

cursos gratuitos de extensão para professores e demais profissionais das áreas de Letras e 

Ciências Humanas. Os cursos podem ser consultados no site da faculdade: 

https://sce.fflch.usp.br/ 
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                                     Núcleo Pedagógico 

 

 
 
ASSUNTO 03: ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DA SALA DE LEITURA REFERENTE AO ANO DE 
2023 
 

Solicitamos o preenchimento do formulário abaixo, a fim de atualizar os dados e informações 

para questões de formações e acompanhamento das ações referentes ao Ambiente da Sala de 

Leitura. Todas as Unidades Escolares deverão responder, independentemente de estarem 

cadastradas ou não no Programa Sala de Leitura. 

 

Formulário para atualização: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqVPD9wi-

f3srM8qo52V9SnPvWF2rH851tU8igawTToY7cmA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

 

 

 
Equipe Sala de Leitura 

                                     Núcleo Pedagógico 
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