
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 
DE INGLÊS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 1º SEMESTRE 2020 

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, conforme o que lhe 
representou a Diretora da Divisão do Ensino Fundamental e Médio - DIEFEM em parceria com a 
Associação Cultura Inglesa São Paulo e Entry – COMUNICA o “Programa de Desenvolvimento 
Linguístico para Professores de Inglês do Município de São Paulo” - Termo de Cooperação 
SME / Associação Cultura Inglesa - São Paulo nº 003/2016. 
 

1- Justificativa 

No Município de São Paulo, a Rede Pública cumpre um papel importante no sentido de possibilitar 
aos estudantes, desde o 1º ano do ensino fundamental, a exposição a uma língua estrangeira. 
Portanto, se torna premente que, sistematicamente, os professores possam aperfeiçoar o seu 
nível linguístico como forma de oferecer uma experiência de aprendizagem cada vez mais 
qualificada aos alunos das escolas municipais. 
Os estágios oferecidos por meio deste convênio estão relacionados a uma escala internacional 
dos dois primeiros níveis estabelecidos pelo “Common European Framework of Reference” – 
CEFR (Conselho Europeu de Línguas). 
 
2 - Objetivo Geral 
Promover o aprimoramento do ensino-aprendizagem de Inglês na Rede Municipal de Ensino de 
São Paulo. 
2.1- Objetivo Específico 

O curso visa ao aprimoramento da comunicação em Inglês, no que diz respeito à compreensão 
escrita, compreensão oral, produção oral e produção escrita, dentro de uma proposta de uso do 
inglês para comunicação. 
 

3 - Público Alvo 

3.1- Professores titulares de Inglês com licenciatura em Língua Inglesa que estejam em regência 
de classe e professores com dupla licenciatura Português-Inglês que estejam ministrando aula de 
inglês na RME-SP. 
3.2- Assistentes Técnicos de Educação I, Assistentes Técnicos Educacionais, em exercício na 
SME/COPED, para que possam ampliar seus conhecimentos em Língua Inglesa. 
OBS: Os matriculados no curso ficarão responsáveis pela compra do seu material didático que 
pode ser adquirido em livrarias. 
 

4 - Inscrição para os Testes de Classificação 

4.1. As inscrições para os testes de classificação deverão ser agendadas nas unidades da Cultura 
Inglesa de interesse dos participantes por telefone. 
4.2.O teste de classificação, não eliminatório, é composto de uma avaliação on-line, de uma 
redação e de uma entrevista oral com duração aproximada de 60 minutos e será realizado no 
mesmo local da inscrição. 
4.3. Ressaltamos que cada unidade possui a sua grade específica de dias e horários de cursos e 
os interessados estão sujeitos a essa oferta. A Associação Cultura Inglesa São Paulo não garante 
vagas em todos os horários e filiais. 
4.4. O quanto antes efetuar sua matrícula, mais chance o interessado terá para estudar na filial e 
horário de sua preferência. 
 

5 - Documentação a ser apresentada pelo candidato no dia do teste presencial e no ato da 
matrícula: 
5.1- Cópia do Diploma da Licenciatura em Língua Inglesa ou Histórico Escolar; 
5.2- Declaração do Diretor da Unidade Escolar da Rede Municipal confirmando que o candidato 
está atualmente ministrando aulas de Língua Inglesa na escola; 



5.3 - Cópia do último holerite. 
5.4- Para Assistentes Técnicos de Educação I, Assistentes Técnicos Educacionais, da 
SME/COPED, é necessário apresentar a cópia do Diploma de Licenciatura, uma declaração 
confirmando a atuação do servidor e a cópia do último holerite. 
 

6 – Pré-inscrição e inscrição para o curso Cultura Inglesa e Entry 
A pré-inscrição para o curso será realizada por meio do 

link: https://forms.gle/YrdVCqYN6aco9eut6 no período de   25/11 a 13/12 de 2019. 

6.1 – A partir da pré-inscrição o candidato deverá agendar no período de 18/01/2020 a 24/01/2020 

na unidade a data e horário para realizar o teste de proficiência no período de 27/01/2020 a 

1/02/2020 e, havendo vaga no horário desejado, poderá efetuar a matrícula. No momento da 

matrícula o candidato deve informar o código para matrícula Projeto Social Prefeitura SP 100%. 

6.2 – No ato da matrícula o candidato deverá confirmar, na unidade Cultura Inglesa escolhida, a 
data de início e horário. 
 
OBSERVAÇÃO: É obrigatório o comparecimento na primeira aula. 
 

7 - Unidades: Cultura Inglesa 
Filiais Cultura Inglesa 
Aclimação - (11) 5539 1750 - aclimacao@culturainglesasp.com.br  
Alphaville - (11) 4153 9143 - alphaville@culturainglesasp.com.br 
Butantã - (11) 3816 7300 - butanta@culturainglesasp.com.br  
Granja Viana - (11) 4702 5408 - gviana@culturainglesasp.com.br  
Higienópolis - (11) 3826 4322 - higienopolis@culturainglesasp.com.br  
Interlagos - (11) 5667 8212 - atendimento.interlagos@culturainglesasp.com.br  
Itaim-Bibi - (11) 3168 9800 - itaim@culturainglesasp.com.br  
Mooca - (11) 2605 8186 - mooca@culturainglesasp.com.br  
Morumbi - (11) 3743 4763 - morumbi@culturainglesasp.com.br  
Pinheiros - (11) 3032 4888 - pinheiros@culturainglesasp.com.br  
Santana - (11) 2976 8699 - santana@culturainglesasp.com.br 
Santo Amaro - (11) 5183 5224 - santoamaro@culturainglesasp.com.br  
Saúde - (11) 5583 2239 - saude@culturainglesasp.com.br  
Tatuapé - (11) 2093 8386 - tatuape@culturainglesasp.com.br  
Vila Leopoldina - (11) 3642 1112 - leopoldina@culturainglesasp.com.br  
Vila Mariana - (11) 5549 1722 - vilamariana@culturainglesasp.com.br 
 
Entry Cultura Inglesa 
Campo Limpo - (11) 5846 0060 - atendimento.campolimpo@culturainglesasp.com.br  
Ipiranga - (11) 2061 5553 - atendimento.ipiranga@culturainglesasp.com.br  
Itaquera - (11) 2056 1894 - atendimento.itaquera@culturainglesasp.com.br  
Jabaquara - (11) 5012 7533 - atendimento.jabaquara@culturainglesasp.com.br 
Marajoara - (11) 5521 0994 - atendimento.marajoara@culturainglesasp.com.br  
Penha - (11) 2641 4900 - atendimento.penha@culturainglesasp.com.br  
Pirituba - (11) 3902 2286 - atendimento.pirituba@culturainglesasp.com.br  
Sapopemba - (11) 2269 2056 - atendimento.sapopemba@culturainglesasp.com.br 
 
 
8 - Carga Horária do Curso de Inglês Cultura Inglesa + atividades online no e-Campus 

8.1- Cada estágio = 52 horas trabalhadas em 32 aulas de 100 minutos ou em 16 aulas de 200 
minutos + 12 horas de atividades online no e-Campus  
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8.2- Os cursos oferecidos são: Adult track 1, Adult track 2, Adult track 3, Adult track4, Adult track 
Intermediate 1, Adult track Intermediate 2, Upper Intermediate 1, Upper Intermediate 2, Upper 
Intermediate 3. 
8.3 - Ao todo, do Adult track 1 ao Upper-Intermediate 3 a carga horária total é de 468 horas em 09 
semestres. 
 

9 - Carga Horária do Curso de Inglês Entry + atividades online no e-Campus 

9.1- Cada estágio = 40 horas trabalhadas em 32 aulas de 75 minutos ou em 16 aulas de 150 
minutos + 24 horas de atividades online no e-Campus  
9.2- Os cursos oferecidos são: Global 1, Global 2, Global 3, Global 4, Global Plus 1, Global Plus 
2, Extension 1, Extension 2, Extension 3, Extension 4. 
9.3- Ao todo, do Global 1 ao Extension 4 a carga horária total é de 400 horas em 10 semestres. 
 

11 - Cancelamento, Desistência e Afastamento 

11.1- Ao cancelar a matrícula antes do início do curso e liberar a vaga, a situação será considerada 
cancelamento.  
11.2- Ao cancelar a matrícula, com o curso já iniciado, o aluno será considerado desistente. Nesse 
caso, caracteriza-se uma reprovação; 
11.3- Quando matriculado, mas sem nunca ter cursado ou feito o cancelamento da matrícula, o 
aluno será considerado como desistente. Nesse caso, também se caracteriza uma reprovação. 
 

12 - Frequência 

12.1- Para o aluno ser aprovado ele deve ter no mínimo 90% do total de horas constantes do 
curso. Caso ultrapasse o limite, o aluno será considerado reprovado; 
12.2- Só serão justificadas as faltas ocorridas por conta de doenças infectocontagiosas; 
12.3- Atrasos de mais de 15 minutos e saídas antecipadas em mais de 15 minutos serão 
consideradas faltas  
 
13 - Avaliação 

13.1- Duas (2) provas e quatro (4) redações. Aproveitamento mínimo: 60% 

13.2- O cursista pode ser retido somente uma vez ao longo do curso todo. Se retido, poderá 
refazer o módulo no semestre subsequente. Em caso de uma segunda reprovação, não terá 
renovação automática de bolsa; 
13.3- Tendo obtido média para aprovação, o participante não poderá cursar o mesmo nível ou os 
anteriores uma segunda vez. 
 

14 - Certificação 

Ao término de cada curso e sendo aprovado, o participante deverá requerer pessoalmente o 
certificado de conclusão na unidade Cultura Inglesa onde cursou. O certificado será de 64 horas 
com a carga horária composta pelas aulas presenciais e atividades online no e- Campus. 
14.1- Carga horária Filial Cultura Inglesa:  
Estágio de 52 horas + atividades online do e- Campus de 12 horas = 64 horas 
14.2 - Carga horária Entry Cultura Inglesa: 
Estágio de 40 horas + atividades online do e-Campus de 24 horas = 64 horas 
 
Contatos: 
Cultura Inglesa e Entry: Mariangela Carocci  
mariangela.carocci@culturaingelsasp.com.br  
Telefone: 30390546 
 

SME/ DIEFEM Ensino Fundamental e Médio: Lis Regina Pontedeiro Oliveira  
lis.oliveira@sme.prefeitura.sp.gov.br  
Telefone: 33960785 
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