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Boletim – Abertura de novas turmas do Programa de Formação Continuada de 
Professores de Língua Inglesa e expansão do Programa para o interior do Estado 
de São Paulo

Prezado(a) dirigente e diretor(a),

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), em parceria com a As-
sociação Cultura Inglesa São Paulo (Cultura Inglesa SP), comunica a abertura de novas turmas dos seguintes 
cursos do Programa de Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa:

• Curso 1: Língua Inglesa realizado pela Associação Cultura Inglesa SP;

• Curso 2: Aperfeiçoamento on-line “Teachers’ Links” realizado pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP);

• Curso 3: Curso de especialização lato sensu – Práticas Reflexivas e Ensino-aprendizagem de inglês na 
Escola Pública, realizado pela PUC-SP (Somente com ingresso no 1º semestre de 2015).

Atenção: Não poderão participar do Programa os professores que já fazem ou farão outro curso também 
objeto de bolsa da Cultura Inglesa SP ou de outra instituição.

Público-alvo:

Para realizar os cursos do Programa, todos os candidatos devem, obrigatoriamente, ser:

• professores com licenciatura em Língua Inglesa (permitida a dupla licenciatura Inglês ─ Português) efe-
tivos ou temporários, que estejam obrigatoriamente ministrando aulas de Língua Estrangeira Moderna 
(LEM) – Inglês na Rede Pública Estadual;

• professores efetivos em LEM – Inglês designados para funções relacionadas à formação continuada.

• professores efetivos de Língua Portuguesa, desde que tenham licenciatura dupla e estejam ministrando 
aulas de LEM – Inglês na Rede Pública Estadual, nas ETEC e/ou nas FATEC;

• professores de Língua Inglesa categoria OFA com aulas atribuídas prioritariamente nos CEL.

Além dos requisitos acima, para os cursos “Teachers’ Links” o candidato deve ter: concluído o módulo VI 
de Língua Inglesa na Cultura Inglesa; ou obter uma classificação superior ao módulo VI no teste de Língua 
Inglesa; ou ter pontuação acima de 650 pontos no TOIC.

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
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1. Curso 1: Língua Inglesa

Inscrições e Pré-requisitos:

Os professores interessados em realizar o curso deverão inscrever-se no “Teste de Classificação” para sele-
ção. O teste não é eliminatório, apenas classificatório.

O teste será realizado nas seguintes unidades da Cultura Inglesa SP: Araçatuba, Bauru, Butantã, Campinas, 
Diadema, Franca, Guarulhos, Higienópolis, Ipiranga, Itaim, Itaquera, Marajoara, Mauá, Mogi das Cruzes, Osas-
co, Penha, Piracicaba, Pirituba, Presidente Prudente, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André, Santos, 
São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Saúde, Sorocaba, Tatuapé, Taubaté e Vila Mariana. 

O candidato deverá fazer sua inscrição no período de 17 de novembro a 2 de dezembro de 2014, das 8h30 
às 17h, exclusivamente por meio do telefone da unidade em que deseja frequentar o curso e, assim, agen-
dar a realização do teste.

Atenção! Os testes serão realizados no dia 9 de dezembro, uma terça-feira, às 9h, às 11h ou às 14h, e serão 
agendados até 40 candidatos por período.

No dia do teste presencial, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

• Cópia do diploma da licenciatura em Língua Inglesa ou histórico escolar;

• Declaração do diretor da unidade escolar da Rede Estadual confirmando que o candidato está atualmente 
ministrando aulas de Língua Inglesa na escola;

• Cópia do último holerite.

Obs.: Os documentos não serão retidos nesta ocasião.

Resultados e matrícula: 

O candidato deverá verificar o resultado de sua classificação no dia 16 de dezembro, uma terça-feira, 
no hotsite da Faculdade Cultura Inglesa, www.faculdadeculturainglesa.com.br, ou no hotsite da EFAP, 
www.escoladeformacao.sp.gov.br/cinglesa.

Para efetuar a matrícula na Cultura Inglesa SP, o candidato deverá entregar, pessoalmente, a documentação 
(a mesma apresentada no dia do teste de classificação), nas seguintes datas:

• Dia 17 de dezembro, uma quarta-feira, das 8h30 às 17h.

• Dia 18 de dezembro, uma quinta-feira, das 8h30 às 17h.

Obs.: Os documentos entregues serão retidos para fins de matrícula. 

Atenção! Uma vez que as vagas são limitadas para os cursos, estas serão preenchidas de acordo com  
o número disponível para o curso e/ou nível e por ordem de chegada.

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
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Locais e datas: 

As datas de início dos cursos variam de acordo com o dia da semana escolhido para a sua realização, con-
forme quadro abaixo:

Dia da semana em que  
o curso será realizado

Data de início do curso
CULTURA INGLESA

ENTRY

Somente às sextas-feiras 20 de fevereiro de 2015
Exceto Osasco: 20 de fevereiro de 
2015 
Osasco: 27 de fevereiro de 2015

Sábados 28 de fevereiro de 2015 28 de fevereiro de 2015
Somente às segundas-feiras 23 de fevereiro de 2015 2 de março de 2015
Somente às terças-feiras 24 de fevereiro de 2015 3 de março de 2015
Segundas e quartas-feiras 25 de fevereiro de 2015 2 de março de 2015
Terças e quintas-feiras 26 de fevereiro de 2015 3 de março de 2015
Somente às quartas-feiras 4 de março de 2015 4 de março de 2015
Somente às quintas-feiras 5 de março de 2015 5 de março de 2015

Os dias e horários variam de acordo com a disponibilidade de cada unidade. É preciso conferir a disponibili-
dade dos módulos oferecidos em cada unidade, pois não são oferecidas todas as opções de dias ou horários 
para cada Módulo.

Endereços e telefones:

• Cultura Inglesa Araçatuba: Rua Tabajaras, 154 – tel.: (18) 3625-2542

• Cultura Inglesa Bauru: Rua Virgílio Malta, 14/35 – tel.: (14) 3223-3016

• Cultura Inglesa Butantã: Rua Des. Armando Fairbanks, 199 – tel.: (11) 3816-7300

• Cultura Inglesa Campinas: Rua Dr. Antônio da Costa Carvalho, 480 – tel.: (19) 3255-8656

• Cultura Inglesa Diadema: Av Alda, 766 - Centro - tel.: (11) 4044-4446

• Cultura Inglesa Franca: Rua Ouvidor Freire, 2320 – tel.: (16) 3722-0011

• Cultura Inglesa Guarulhos: Rua Brasília Castanho de Oliveira, 260 – tel.: (11) 2461-1032

• Cultura Inglesa Higienópolis: Av. Higienópolis, 449  – tel.: (11) 38264322

• Cultura Inglesa Ipiranga: Rua Padre Marchetti, 378 – tel.: (11) 2061-5553

• Cultura Inglesa Itaim: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 748 - tel.: (11) 3158-9800

• Cultura Inglesa Itaquera: Rua Ken Sugaya, 353 – tel.: (11) 2056-1894

• Cultura Inglesa Marajoara: Av. Sargento Geraldo Santana, 95 – tel.: (11) 5521-0994

• Cultura Inglesa Mauá: Rua dos Bandeirantes, 576, vila Bocaina – tel. (11) 4544-4788

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
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• Cultura Inglesa Mogi das Cruzes: Rua Francisco Borges Vieira, 45 – tel.: (11) 4799-4767

• Cultura Inglesa Osasco: Rua Paulo Lício Rizzo, 344 – tel.: (11) 3683-2599

• Cultura Inglesa Penha: Rua Henrique de Sousa Queirós, 82 – tel.: (11) 2641-4900

• Cultura Inglesa Piracicaba: Av. Carlos Botelho, 399 – tel.: (19) 3432-7191

• Cultura Inglesa Pirituba: Av. Mutinga, 239 – tel.: (11) 3902-2286 

• Cultura Inglesa Presidente Prudente: Rua Barão do Rio Branco, 657– tel.: (18) 2104-0404

• Cultura Inglesa Rio Claro: Rua Quatro, 1781 - tel.: (19) 3534-7772

• Cultura Inglesa Santana: Rua Duarte de Azevedo, 550 – tel.: (11) 2976-8699.

• Cultura Inglesa Santo Amaro: Rua Alexandre Dumas, 581 – tel.: (11) 5183-5224

• Cultura Inglesa Santo André: Rua das Esmeraldas, 140 – tel.: (11) 4990-4755

• Cultura Inglesa Santos: Av. Conselheiro Nébias, 569 – tel.: (13) 3221-6484

• Cultura Inglesa São Carlos: Rua 15 de Novembro, 1630 – tel.: (16) 2106-2727

• Cultura Inglesa São José do Rio Preto: Rua Mirassol, 3151 – tel.: (17) 3222-1390

• Cultura Inglesa São José dos Campos: Av. Barão do Rio Branco, 204 ─ tel.: (12) 3913-6160

• Cultura Inglesa Saúde: Rua Paracatu, 531 – tel.: (11)5583-2239.

• Cultura Inglesa Sorocaba: Rua João Wagner Wey, 608 – tel.: (15) 3202-4800

• Cultura Inglesa Tatuapé: Rua Emílio Mallet, 1248 – tel.: (11) 2093-8386.

• Cultura Inglesa Taubaté: Rua Jacques Félix, 278 – Fone: (12) 3629-2390

• Cultura Inglesa Vila Mariana: Rua Madame Cabrini, 413 São Paulo SP – tel.: (11) 5549-1722

2. Curso 2: Aperfeiçoamento on-0line “Teachers’ Links” – PUC-SP/COGEAE

No primeiro semestre de 2015 será oferecido o módulo “O Desenvolvimento da Autonomia e a Sala de 
Aula: Reflexão sobre Planejamento e Materiais de Ensino”. Com carga horária de 90 horas, será realizado 
totalmente a distância, via Internet.

Os professores interessados em realizar o curso “Teachers’ Links” deverão observar no site da PUCSP/COGEAE: 
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/teachers-links-reflexao-e-desenvolvimento-para-
-professores-de-ingles os pré-requisitos para a participação.

Os candidatos deverão inscrever-se no “Teste de Classificação” durante o período de 26 de novembro de 
2014 a 11 de janeiro de 2015. Para isso, devem acessar a página de divulgação dos cursos on-line no site da 
PUC-SP/COGEAE e clicar, assim, no link correspondente à inscrição.

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
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O teste, elaborado pela Cultura Inglesa SP, será realizado on-line no período de 16 a 23 de janeiro de 2015. 
somente poderão participar do teste os candidatos que fizerem cadastro para participação na seleção do 
referido curso no site da PUC-SP/COGEAE.  O candidato deverá obter uma classificação superior ao módulo 
VI no teste de Língua Inglesa.

Atenção! A data de início do curso on-line está prevista para 24 de fevereiro de 2015.

Para informar-se sobre datas, regras de inscrição e documentação necessária para o curso “Teachers’ Links”, 
o candidato deve acessar a página dos cursos on-line da PUCSP/COGEAE.

Mais informações podem ser consultadas na página dos cursos on-line da PUC-SP/COGEAE: 
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/teachers-links-reflexao-e-desenvolvimento-
-para-professores-de-ingles.

Curso 3: Curso de especialização lato sensu – Práticas Reflexivas e Ensino-aprendizagem de inglês  
na Escola Pública

No primeiro semestre de 2015, será oferecido o Curso de especialização lato sensu – Práticas Reflexivas e 
Ensino-aprendizagem de inglês na Escola Pública, pela PUC-SP.

O curso será realizado presencialmente às terças-feiras ou às quintas-feiras das 8h às 17h no prédio da PUC-
-SP/COGEAE, na rua da Consolação, 881.

Inscrições e Pré-requisitos:

Os candidatos interessados em realizar o curso deverão inscrever-se no “Teste de Classificação” para sele-
ção. O teste não é eliminatório, apenas classificatório.

O teste será realizado, presencialmente, nas seguintes unidades da Cultura Inglesa: Araçatuba, Bauru, Bu-
tantã, Campinas, Diadema, Franca, Guarulhos, Higienópolis, Ipiranga, Itaim, Itaquera, Marajoara, Mauá, 
Mogi das Cruzes, Osasco, Penha, Piracicaba, Pirituba, Presidente Prudente, Rio Claro, Santana, Santo Ama-
ro, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Saúde, Sorocaba, Tatuapé, 
Taubaté e vila Mariana.

Os endereços e telefones das unidades da Cultura Inglesa estão dispostos neste boletim, no item 1 “Curso 1: 
Língua Inglesa” em “Endereços e Telefones”.

O candidato deverá fazer a sua inscrição no teste durante o período de 17 de novembro a 2 de dezembro 
de 2014, das 8h30 às 17h, exclusivamente por meio do telefone da unidade em que deseja realizar o teste, 
já indicando o horário em que deseja realizá-lo.

Obs.: Estão dispensados do teste candidatos que possuem uma classificação no TOEIC acima de 650 pontos. 
Estes candidatos devem dirigir-se a uma das filiais da Cultura Inglesa, e entregar uma cópia com a pontua-
ção de seu TOEIC para receber uma declaração de dispensa do teste.

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
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Matrículas

Os candidatos que forem aprovados no “Teste de Classificação”, antes de efetuar sua matricula, deverão 
participar de uma palestra de apresentação do curso, que será realizada no prédio da PUC-SP/COGEAE (rua 
da Consolação, 881) no dia 16 de dezembro de 2014, às 14h.

Após participarem da palestra, os candidatos poderão realizar sua matrícula na PUC-SP/COGEAE no dia 16 
de dezembro (após o término da palestra) ou nos dias 17 e 18 de dezembro, das 12h às 20h.

Obs.: As matrículas serão por ordem de chegada no dia da palestra de apresentação do curso.

Atenção! Início do Curso:

• Para os candidatos que optarem por realizar o curso às terças-feiras, o curso terá início em 27 de janeiro de 2015.

• Para os candidatos que optarem por realizar o curso às quintas-feiras, o curso terá inicio em 29 de janeiro de 2015.

Mais informações podem ser consultadas diretamente na PUC-SP/COGEAE, na rua da Consolação, 881. 
Telefone: 3124-9600.

Contamos com a sua colaboração para divulgar estas informações aos professores de LEM – Inglês de sua 
Diretoria de Ensino.
 

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br


