
Professor (a)
(Inglês, Matemática e Ciência, pré-escola e fundamental)

Objetivo: Plantar missionários do evangelho em locais espiritualmente 
fechados, fazer o corpo de Cristo local crescer, atender uma 
necessidade crítica entre nosso negócio de consultoria educacional.

Os candidatos farão parte de 3 áreas principais:
Auxílio educacional – Nós administramos um negócio de consultoria 
educacional e provemos tutoria para filhos de missionários que estão 
matriculados em escolas americanas online, como uma parceria do 
Homeschooling. As crianças vêm ao nosso centro e recebem aulas 
de inglês, francês e reforço de Árabe com uma professora local. 
Este serviço permite que seus pais passem mais tempo focados no 
estudo da língua e em outras atividades ministeriais. Procuramos 
por pessoas que possam ajudar na escolarização no dia a dia. 
Fornecemos todo o currículo e confiamos fortemente na AA, escola 
credenciada em que as crianças estão matriculadas. Além disso, 
podem haver oportunidades de ensinar inglês às crianças locais e 
organizar, através de nosso negócio, atividades extracurriculares 
para que estas crianças e os filhos de missionários possam conviver.

Vida em equipe – Isso inclui uma ênfase no tempo de permanência 
pessoal e no aprendizado de ferramentas práticas para alcançar os 
perdidos em nossa cidade. 

Aprendizado da Língua – Candidatos serão matriculados em aulas 
de línguas de meio período para serem introduzidos ao dialeto árabe 
local.

Norte da África

Entre agosto de 2022 e Setembro 
de 2023; mínimo 4 semanas e 
máximo de 11 meses.

Descrição

Local

Data de início e duração



Professor (a)
(Inglês, Matemática e Ciência, pré-escola e fundamental)

Experiência e qualificações

Requeridas
- Árabe: nível 1 de proficiência (o candidato terá aulas da língua local em parte do tempo para que seja 
introduzido ao dialeto local)
- Experiencia com crianças e um coração voltado para a educação

Desejadas
- Graduação em ensino
- Certificação no ensino do inglês como segunda língua

Características pessoais
- Os candidatos que tenham um coração voltado a ver igrejas sendo plantadas entre povos não alcançados 
ao mesmo tempo que tem um amor especial por crianças
- Coração ensinável; resiliência e flexibilidade


