Programa Intercâmbio Internacional da Educação de São Paulo
A Diretoria de Ensino - Região de Araraquara (DERA) participou do II Programa de
Intercâmbio Internacional promovido pela Secretaria de Estado da Educação. Após processo
seletivo para os alunos do Centro de Estudos de Línguas (CEL), do nível II, três alunos foram
selecionados para integrar o grupo de 219 estudantes que viajaram para estudar por 20 dias
na Europa.
Os representantes da DER Araraquara viajaram para Espanha, dois alunos, e Inglaterra,
um aluno. O Intercâmbio custeado pela Secretaria de Estado da Educação
(SEE) possibilitou que os alunos vivenciassem o cotidiano de outra cultura com o estudo diário
do idioma,que foi coroado no final do período pela conquista de um certificado internacional
de proficiência, passeios culturais e a convivência com as famílias nativas, onde foram
hospedados.
O aluno Guilherme Theodoro Veronesi, do
CEL Henrique Morato da cidade de Matão, estudou
inglês em Londres, na prova de nivelamento do
primeiro dia já foi classificado como “Advanced C1”,
nível mais alto da escola, e ressaltou que: “que foi
uma experiência incrível e memorável. Adentrar
dessa forma uma cultura que difere muito da sua te
possibilita colocar tudo o que julgava como certo e
padrão em uma perspectiva diferente. Lá, você sai
de sua zona de conforto e entrega-se pra toda
forma de experimentação e aquisição de conhecimentos que encontrar. É o tipo de
Programa que tem a premissa de tornar seus participantes Cidadãos Globais e isso é
realmente concretizado.”
Para estudar espanhol, os alunos Marcela Machado Rabanera e Yuri Carvalho Ferreira,
do CEL João Manoel do Amaral de Araraquara ficaram alojados em Barcelona, Espanha. Após a
experiência, Yuri comenta o que mais o cativou, embora considere difícil escolher um lugar
preferido em Barcelona: “A sede do Palácio Nacional, localizada na “Montaña Montjuic” (foto
a baixo do próprio aluno) repleto de riquezas históricas que formam um cartão postal maravilhoso, hoje tornou-se um museu que
conta a história da arte de Catalunha.
Logo em frente “Las cuatro columnas” e
“Las Fuentes Magicas” são responsáveis
por shows aos finais de semana à noite,
onde as águas dançam ao som de
músicas típicas e luzes de cores
variadas.”
Marcela comenta que viveu o seu maior
sonho, que era estudar fora do país e que a
visita à “Sagrada Família”(foto ao lado da aluna)
foi especial: “Foi um lugar que me tocou. Senti
ali, toda a certeza de que meu sonho estava
sendo realizado por meu esforço e minha fé.
Foi um momento de pura gratidão, não sabia se
ria, ou chorava. Eu estava em Barcerlona, e não
caia a ficha.”

No CEL o estudante da rede pública estadual tem a oportunidade de aprender
gratuitamente um novo idioma, aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho e
ampliar seu acesso a outras culturas.
A Diretoria de Ensino – Região de Araraquara conta com quatro unidades dos Centros
de Estudos de Línguas, duas em Araraquara, uma em Américo Brasiliense e uma em Matão.
Para os alunos a partir do 7º ano são oferecidos os cursos de espanhol, italiano, francês e
alemão; os estudantes do Ensino Médio tem mais duas opções: inglês e mandarim.
Para começar um novo idioma em 2015, o aluno (ou responsáveis no caso de menores
de 18 anos) deve realizar a matrícula em uma das unidades com a cópia do RG, comprovante
de endereço e declaração de escolaridade.
Acesse o site da SEE e encontre o CEL mais próximo, além de outras informações:
http://www.educacao.sp.gov.br/centro-estudo-linguas.

