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ois alunos do ensino médio das 
Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) 
integrarão a comitiva de 50 estu-
dantes brasileiros que formarão a 
13ª turma de intercambistas do 
Programa Jovens Embaixadores. 
Promovida desde 2002 pela 
embaixada dos Estados Unidos, a 
iniciativa é direcionada a alunos 
carentes de 15 a 18 anos de escolas 
públicas de todo o País. Neste ano, 
concorreram 13,5 mil candidatos. 

Etecs, presente! – Além da dupla 
de 2014, outros seis alunos de Etecs foram 
contemplados pelo programa. No ano pas-
sado, Amanda Ferraz, da Sales Gomes, de 
Tatuí, foi selecionada. Em 2012, viajaram 
os estudantes Laurence Uehara, da Rosa 
Perrone Scavone (Itatiba), Luiz Carlos 
Marques Júnior, da Monsenhor Antônio 
Magliano (Garça), e Marina Contiero 
Amoroso, da Professor Alcídio de Souza 
Prado (Orlândia). Em 2008, foi a vez 
de Raphael Gradinar Coelho, da Jorge 
Street (São Caetano do Sul). Letícia Vieira 
Mattos, da Antonio Devisate (Marília), 
participou em 2007.

Sonho americano – Prestes a 
embarcar para os Estados Unidos, Raiane 
Pereira conta ter dedicado a maior parte 
de seu tempo aos estudos na Etec Cônego 
José Bento. Neste mês, a estudante de 
Jacareí receberá dois diplomas expedidos 
pela Escola Técnica Estadual: o do ensino 
médio e o do técnico em química, ambos 
concluídos simultaneamente. Autodidata 
na língua inglesa, Raiane aprimorou seus 
conhecimentos no idioma assistindo a 
filmes e seriados sem legendas, como 

Doctor Who, por exemplo. Ampliou o 
vocabulário e a gramática com pesqui-
sas na internet e refinou sua pronúncia e 

UM NOVO UNIVERSO
capacidade de conversação com diálogos, 
pelo computador, com um tio que mora 
em Londres, Inglaterra.

Raiane sempre sonhou estudar quí-
mica na Inglaterra ou nos Estados Unidos. 
Dona de boletins escolares “estrelados”, 
fruto de desempenho excepcional em todas 
as disciplinas, ela conta que suas maiores 
notas sempre foram nas matérias preferi-
das, as ligadas às ciências da natureza (quí-
mica, física e biologia). 

Decidida a transformar desejos em 
realidade, vislumbrou, em meados de 
2013, uma chance com o Programa Jovens 
Embaixadores. Na Etec, teve o apoio da 
professora Elisiane Oliveira, de português, 
que assinou sua carta de recomendação. 
Bastante segura com relação às avaliações 
em inglês, diz ter enfrentado as provas com 
seriedade e tranquilidade. 

A adolescente revela que esperava 
obter uma boa classificação entre os 13,5 
mil concorrentes sem, contudo, acreditar 
em sua aprovação. Hoje, diz estar termi-
nando Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCCs) e fazendo as malas (com roupas de 
frio). Raiane não vê a hora de embarcar. 
Para ela, há um “universo novo desenhado 
no seu horizonte, que começará a ser des-
bravado em 2015”.

Rogério Mascia Silveira
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Grupo de 50 alunos 
de Etecs selecionados 
em todo o País farão 
intercâmbio de 
três semanas nos 
Estados Unidos

D

Raiane Pereira, da Etec Cône-
go José Bento, de Jacareí, e Davi 
Dom Bosco, da Júlio Cardoso, de 
Franca, embarcarão no dia 7 de 
janeiro para Brasília. Dois dias 
depois viajarão com os outros 
48 selecionados para Washing-
ton, capital dos Estados Unidos, 
onde estudarão por uma semana. 
Depois, o grupo se dividirá em 
turmas menores e seguirão para 
outros Estados americanos. Nesse 
período final, ficarão hospedados 
por duas semanas em casas de 
família, assistindo a aulas e fazen-
do apresentações sobre o Brasil. 

Seleção rigorosa – O 
Programa Jovens Embaixadores 
exige dos candidatos notas acima 
da média, fluência em inglês, per-
fil de liderança e valoriza tra-
balhos voluntários. A seleção é 
dividida em três fases. A primei-
ra inclui carta de recomendação 
da instituição de ensino e ava-
lia o histórico escolar; a segun-
da é aplicada na língua inglesa, 
com provas escrita e oral, nas 
quais o estudante deve fazer uma 
apresentação e responder a uma 
entrevista. A etapa final conside-
ra a análise socioeconômica do 
interessado e inclui uma visita de 
representantes da Embaixada dos 
EUA à sua residência.

A Secretaria Estadual da Educação abre 
novo período de inscrições para alunos que 
queiram estudar na rede pública de ensi-
no em 2015. Para fazer o cadastro, basta 
comparecer a uma das 5 mil unidades de 
ensino e fornecer nome completo, data de 
nascimento, endereço residencial e telefone 
para contato. É recomendável levar certidão 
de nascimento e comprovante de residência.

Estão abertas vagas em classes do ensi-
no fundamental (1º ao 9º ano), ensino médio 
e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os 
resultados das chamadas serão divulgados a 
partir do dia 16 de janeiro. A consulta pode 
ser feita na unidade onde o cadastramento 
foi efetuado. Para os estudantes que já fre-
quentam a rede estadual em 2014, a matrí-
cula é feita automaticamente. 

Transferências – A partir desta 
semana, a Secretaria da Educação também 

começa a receber pedidos de transferências 
para estudantes que mudaram de endereço 
ou tenham preferência por outra unidade de 
ensino. Para fazer essa solicitação, basta que 
o aluno ou responsável procure a escola para 
onde queira se transferir levando certidão de 
nascimento e comprovante de residência. O 
prazo vai até 15 de janeiro e o resultado final 
será divulgado no dia 16.

“O novo calendário de matrícula desti-
na-se àqueles que perderam o prazo e estão 
fora da rede pública de ensino. O período 
também é ideal para quem tem planos 
de retomar os estudos em 2015”, afirma 
Andrea Grecco, responsável pelo Departa-
mento de Planejamento da Rede Escolar e 
Matrícula, da pasta da Educação. 
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Matrícula antecipada durante as férias escolares

 Disposto a fazer faculdade nos Estados 
Unidos, Davi Dom Bosco, aluno do segun-
do ano do ensino médio, sempre acompa-
nhou com atenção as oportunidades para 
estrangeiros oferecidas pela embaixada do 
país norte-americano. Assim, conseguiu 
ser aprovado em 2013 no Access, programa 
que promove cursos de inglês gratuitos no 
Brasil para alunos carentes.

No curso extracurricular oferecido 
pela embaixada, Davi repetiu o desempe-
nho favorável dos bancos escolares. Sua 
dedicação aos estudos foi premiada com 
uma carta de recomendação ao Programa 
Jovens Embaixadores. A correspondência 
foi assinada pela professora Márcia Tosi e 
pela diretora Ana Augusta Gomes, ambas 
da Etec Júlio Cardoso.

O mais novo intercambista do Cen-
tro Paula Souza crê que seus trabalhos 
voluntários também contribuíram para 

sua aprovação no Jovens Embaixadores. 
Na biblioteca da Escola Técnica Estadual 
de Franca, Davi ministra aulas de reforço 
e auxilia colegas em trabalhos escola-
res. Em suas horas vagas, faz trabalho 
assistencial na Igreja Ministério Casa do 
Senhor, recolhendo alimentos e ajudan-
do no preparo e distribuição de refeições 
para moradores de rua. 

Ele tem notas acima da média em 
todas as disciplinas e predileção por ciên-
cias exatas. Em sua estada nos Esta-
dos Unidos, pretende se concentrar ainda 
mais nos estudos e encontrar um caminho 
para ingressar em uma faculdade local. O 
curso almejado é nas áreas de robótica e 
mecatrônica e as instituições cobiçadas 
são as prestigiadas Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) e a Yale Univer-
sity, do Estado de Connecticut. Davi tem 
tudo para conseguir.

Oportunidade agarrada

Davi vai para os EUA; próximo passo será ingressar numa faculdade norte-americana

Há vagas em classes do 1º ao 9º ano, ensino médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos)
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