
A Liaison America e a universidade americana St.
Bonaventure estão oferecendo para educadores
brasileiros o Programa To BE, ciclos de estudos e

vivências na universidade SBU e em escolas do estado de New
York - EUA. Em parceria com o Sistema Ari de Sá, a Liaison
America e a SBU oferecem o Módulo I do Programa To BE. 

Quando:De 1 a 11 de Abril de 2016.

Onde: Na universidade americana St. Bonaventure, no Es-
tado de New York, nos Estados Unidos

O que: 6 cursos serão desenvolvidos no formato de work-
shops. Total de 30 horas de estudo na SBU e de observação
nas escolas do Estado de New York. Temas dos cursos: 

1º Tema:Como é estruturada a escola americana - Apresen-
tação do currículo americano, formas de avaliação, testes na-
cionais e uso de coleta de dados.

2º Tema:Tecnologia Educacional - Como utilizar novas tec-
nologias na sala de aula.

3º Tema:The School Building Leader - Estudos sobre o
papel do líder escolar, modelos de orientação educacional e
supervisão e como desenvolver trabalhos com a comunidade
local.

4º Tema: STEM - Conheça como o currículo americano tra-
balha ciência, tecnologia, engenharia e matemática da Edu-
cação Infantil ao Ensino Médio. 

5º Tema:ESL (Inglês Instrumental) - Estudo da Língua Inglesa
por meio dos materiais utilizados durante os workshops.

6º Tema:Desenvolvimento cultural e social - Os partici-
pantes do Programa To BE apresentarão a cultura brasileira
à comunidade local. Os participantes farão turismo e 
conhecerão as Cataratas do Niágara, New York City e a
Reserva dos índios Seneca.

Você não pode perder essa oportunidade! Para mais infor-
mações, conheça a carta de apresentação do Programa To BE.

Para tirar suas dúvidas e se inscrever nesse programa, 
entre em contato com: 

Sandra Lima Argo, CEO da Liaison America, por meio do
E-mail: lainternationaleducation@gmail.com

Celular: +12769705200


