II Prêmio Intercâmbio Internacional
Centro de Estudos de Línguas - CEL

Parabenizamos nossos alunos da rede estadual de ensino de Araraquara e Matão
que embarcaram no último dia 28/11 para a Europa para participar de cursos de
idiomas e passeios culturais. Ao todo são três estudantes da região: Marcela Machado
Rabanera, 17, aluna da EE Profa. Lea de Freitas Monteiro, e Yuri Carvalho Ferreira, 17,
aluno da EE Sergio Pedro Esperanza, vão para a Espanha, e Guilherme Theodoro
Veronesi, 17, aluno da EE Chlorita de O. P. Martins, vai para a Inglaterra.
Os alunos foram contemplados no II Prêmio Intercâmbio Internacional da
Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo. Eles
e mais 216 jovens do
Estado

de

São

Paulo,

matriculados nos Centros
de Estudo de Línguas –
CEL, ganharam passagens,
trâmites para a emissão
de

documentação,

acomodação e refeição
para estudar línguas em três destinos oferecidos pelo projeto: a Espanha, França e
Inglaterra.
Para conquistarem a vaga no intercâmbio, os três jovens participaram de um
rigoroso processo seletivo, e foram selecionados entre os 69 alunos dos CEL da
Diretoria de Ensino – Região de Araraquara, inscritos para participar do programa.
Ao perguntarmos sobre as expectativas sobre a viagem registramos os
depoimentos:
“Espero imergir-me por completo em todos os aspectos da cultura local... Quero vivenciar
momentos inesquecíveis, experimentar coisas novas, aprofundar meus conhecimentos sobre a
língua, estudar a forma como as pessoas vivem do outro lado do Atlântico. Uma cidade
simultaneamente histórica e moderna como Londres possibilita a aquisição de uma infinidade
de conhecimentos àqueles que por eles anseiam.”
Guilherme Veronesi (Inglaterra), aluno CEL EE Prof. Henrique Morato

“Por enquanto não estou ansioso, mas estou muito feliz e satisfeito. Espero aproveitar muito

cada minuto vivido a partir de quinta-feira, conhecer novas pessoas, um novo país, uma nova
cultura e aprimorar ao máximo o idioma que venho aprendendo há quase quatro anos.”
Yuri C. Ferreira (Espanha), aluno CEL EE João Manoel do Amaral
“As expectativas são grandes, e a curiosidade mais ainda. Quero aprender bastante, e espero
obter um bom desempenho nas aulas oferecidas. Conhecer vários lugares bonitos, amigos
especiais e estabelecer uma ótima relação com a família em que serei acolhida, são umas das
principais expectativas.”
Marcela Rabanera, 17 (Espanha), aluna CEL EE João Manoel do Amaral

Estamos muito felizes por nossos alunos e pela oportunidade que este programa
representa para sua formação cidadã. É nosso desejo que muitos alunos de nossa
região tenham a mesma oportunidade.

CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CEL
A região conta com quatro Centros de Estudos de Línguas que oferecem aulas de
espanhol, inglês, italiano, francês, alemão e mandarim, gratuitamente aos alunos das
escolas da rede publica estadual. Ao todo, são seis módulos semestrais, que totalizam
480 h/aulas. Os cursos são voltados para estudantes que estejam matriculados do 7º
ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. O curso de inglês, oferecido aos
alunos do ensino médio, tem 2 módulos de 80 horas semestrais, que totalizam 160
h/aulas. Os alunos que concluem com êxito recebem o certificado de conclusão de
acordo com a carga horária de cada idioma.
As aulas ocorrem junto com o calendário das escolas estaduais, no contraturno
escolar. Todo o material didático é gratuito. Os cursos são ministrados por professores
qualificados e experientes. O programa também oferece intercâmbio para alunos que
se destacarem.
Para a inscrição é preciso uma declaração de matrícula, cópia do RG ou da
certidão de nascimento e comprovante de endereço. Lembramos que podem fazer os
cursos os alunos matriculados na rede pública estadual a partir da 6ª série/7º ano do
Ensino Fundamental. Os cursos dos idiomas Inglês e Mandarim são oferecidos aos

alunos matriculados no Ensino Médio ou EJA EM. A matrícula pode ser realizada em
um dos seguintes endereços:
ARARAQUARA
CEL EE João Manoel do Amaral
Av. La Salle s/nº Vila Ferroviária
Fone: (16) 3336-3911
Idiomas: Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Inglês* e Mandarim*
CEL EE Maria Isabel Rodrigues Orso
R. Dr. José Logatti s/nº - Adalberto Roxo
Fone: (16) 3324.1814
Idiomas: Inglês* e Espanhol
AMÉRICO BRASILIENSE
CEL EE Profª Dinorá Marcondes Gomes
R. Emília Galli, 549 – Centro
(16) 3392.1335
Idiomas: Inglês* e Espanhol
MATÃO
CEL EE Prof. Henrique Morato
Rua Cesário Mota, 468 - Centro - Matão
Idiomas: Inglês*, Espanhol, Italiano e Francês
*Curso destinado a alunos do Ensino Médio.

