O Professor Sergio Cevallos do curso Técnico em Informática foi contemplado com uma
Bolsa de Estudos nos Estados Unidos pelo Projeto de Intercâmbio Cultural do CEETEPS.
O embarque está previsto no final de junho de 2013.
O projeto visa através do site da escola criar um canal de suporte no entendimento aos
termos utilizados pela língua inglesa, aos HELPs dos softwares e as dificuldades encontradas em
materiais didáticos, nos cursos oferecidos pela ETEC de Jaú: Informática, ETIM Informática,
Edificações, Eletrotécnica, Mecânica e Segurança do Trabalho, dos quais dependem, no seu
ensino aprendizagem, de utilização de mecanismos considerados sofisticados, bem como
trabalhar como interlocutor e multiplicador na tradução desses termos junto aos Coordenadores
de Cursos que, por sua vez, repassarão aos docentes das áreas.
Os alunos possuem dificuldades na tradução e interpretação do inglês técnico. Vivencio
um gargalo do ensino, diz Sergio. Helps, materiais didáticos, softwares e linguagens de
programação (DELPHI, HTML, PHP) que leciona são em inglês. Há a necessidade de um
profissional da área técnica com bom conhecimento na língua inglesa para orientá-los.
Os objetivos são os de atender alunos e docentes que apresentem dificuldades no
conhecimento técnico da língua inglesa e ser um multiplicador entre os professores.
Conseguiremos dinamizar e potencializar a autoaprendizagem das principais disciplinas
dos cursos, minimizando a evasão, otimizando o tempo de ensino e formando assim profissionais
de qualidade diferenciada.
Nossos alunos e professores terão uma visão renovada; que os materiais técnicos em
inglês e HELPs dos softwares são uma fonte de conhecimento e não uma barreira de dificuldades.
Com um conhecimento mais apurado no inglês técnico, os alunos terão as habilidades que
os levarão a adquirir as competências desejadas e assim adquirir todos os conhecimentos
propostos. Integrarão comunidades e fóruns de pesquisas que utilizam materiais técnicos em
inglês, pois uma das exigências do mercado é que o profissional tenha capacidade de
autoaprendizagem.
O projeto é interdisciplinar atendendo todas as disciplinas que utilizam softwares em inglês.
Esse projeto possui inteira viabilidade de implantação por atender toda a comunidade
técnica escolar.

