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Ofício n° 113/2009/DREA/GAB/CIRCULAR 

 Araguaína, 06 de maio de 2009. 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 
 

  
 

Senhor (a) Diretor (a), 
 

 
1.   A Embaixada dos Estados Unidos lançou no dia 27 de abril, em São Paulo, a 
oitava edição do “Programa Jovens Embaixadores”. O lançamento deu início à abertura das 
inscrições para o programa que em 2010 levará 35 estudantes brasileiros aos Estados Unidos 
por três semanas com todas as despesas pagas. Também foram anunciados os jovens 
embaixadores de edições anteriores agraciados com bolsas de estudo para cursos de verão na 
Cushing Academy, Exeter Academy, Universidade da Califórnia – Riverside e Irvine. 
2.  Criado em 2002, o programa busca beneficiar alunos brasileiros da rede pública 
que são exemplos em suas comunidades – em termos de liderança comprovada, atitude positiva, 
consciência cidadã, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa. O principal 
objetivo do programa é valorizar e promover o fortalecimento da educação pública por meio 
desses jovens, transformando-os em modelos para seus colegas e a comunidade.  
3.   A escola tem a função de divulgar amplamente aos professores e alunos. Os 
professores tem a missão de motivar e preparar os alunos que indicarem para a seleção. Temos 
que estar comprometidos com o processo do início ao fim, acreditando em nossos alunos e em 
nossa missão de educadores. 
4.   As inscrições devem ser feitas de 27 de abril a 12 de agosto de 2009 nas 
instituições parceiras em todos os estados brasileiros. A lista completa das instituições, 
formulários de inscrição e informações adicionais sobre o programa Jovens Embaixadores 2010 
estão disponíveis no site www.drearaguaina.com.br, www.embaixadaamericana.org.br. 
Contatos com Rosana: 3411 5023/5009/5014/5003. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS 
Diretora Regional de Ensino 


