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Projeto Graine d’Étudiant 
Trata-se de possibilitar aos alunos de Terminale uma reflexão 
conjunta sobre seu projeto profissional no decurso de oficinas que se 
concluem por uma entrevista de admissão em condições reais, e 
feedback personalizado. Essa iniciativa nasceu da experiência 
vivenciada pela turma de 2016 durante a visita da associação “Terre 
de talents”, que infelizmente não poderá voltar ao Lycée este ano. 
Tomaremos, então, seu lugar. 

Uma oficina em reunião plenária apresentará o método a seguir e um 
questionário será entregue aos alunos a fim de preparar a segunda 
oficina prática. Esse 2° laboratório, que se desenvolverá em pequenos 
grupos, terá três temas:  apresentação pessoal, reflexão sobre o 
projeto de estudos, familiarização com as questões de examinadores 
e bancas.  Então virá a entrevista individual de 25 min. com uma 
breve apresentação do aluno e uma troca de questões sobre sua 
exposição e o questionário preenchido. A entrevista será seguida de 
uma avaliação de 5 min. sem o aluno, 
e a conclusão se dará por 5 a 10 min. 
com ele, durante os quais lhe serão 
sintetizados os pontos positivos e 
os aspectos a serem melhorados em 
sua apresentação.

As oficinas têm, portanto, dupla 
finalidade: preparar os jovens para 
as entrevistas de seleção de entrada 
nos cursos superiores, mas principalmente permitir um tempo para 
reflexão aprofundada sobre seu projeto de estudos. A banca 
acontecerá no dia 10 de junho das 9h00 à 12h30.
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A Comissão de 
Orientação 

O que fazemos? 

Acompanhamos os projetos de 
orientação de nossos filhos na 
França, no Brasil ou em outros 
países, o que é uma 
preocupação importante. Para os 
alunos do ensino médio, a noção 
de projeto profissional 
permanece quase sempre vaga, 
indefinida, até mesmo 
perturbadora. Tal sensação é 
reforçada pelo distanciamento 
que dificulta o acesso desses 
alunos a informações claras e 
precisas sobre o que seu país 
(neste caso, a França) tem a 
oferecer. Contudo a 
implementação de um projeto 
profissional é uma iniciativa da 
maior importância, que se 
prepara desde o fim do Collège 
e será a chave para o sucesso em 
uma carreira profissional. 

Em 2017, a Comissão de 
Orientação trabalhará em 
estreita colaboração com o Lycée 
sobre pontos importantes: 
✦ O projeto Graine d'Étudiant 
✦ Uma festa Orientação 
✦ Encontro de Profissionais. 
Como acompanhar seus filhos? 

Fique atento a todas as palestras 
e exposições oferecidas pela 
Direção do Lycée a cada nível, 
desde a escolha de área na 2nde 
até a reunião de apresentação 
do portal Admission Post Bac 
(APB) em dezembro. 

        Z O O M 
Comissão de Orientação
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Uma festa 
Orientação 

Uma festa Orientação será organizada 
para os alunos das Terminales na sexta-
feira 11 de agosto a partir das 17h. A ideia 
é possibilitar o encontro com os VIE 
((Volontariat International en Entreprise), estagiários, estudantes 
em intercâmbio, ex-alunos do Lycée Pasteur em um ambiente 
informal. Estes últimos vão se apresentar rapidamente e os alunos de 
Terminale poderão em seguida falar com cada um deles, a fim de 
conhecer as razões de suas escolhas de estudos, escola ou 
universidade, e aproveitar de sua experiência nas áreas escolhidas e 
fazer perguntas sobre a vida estudantil e seus aspectos práticos. Para 
quem já concluiu os estudos, seu depoimento sobre a entrada no 
mundo do trabalho será igualmente apreciado.

Enquanto o Encontro das profissões traz um esclarecimento sobre 
um ofício, esta festa tem por objetivo ajudar os alunos a escolher seu 
caminho (Escola, universidade...).

Encontro 
das 
Profissões 
Essa iniciativa, implementada 
há vários anos, será modificada 
em 2017 para adaptar-se a um público mais jovem (4éme-2nde) tendo 
como linha de mira a escolha do estágio na classe de Seconde. A data 
e as modalidades exatas estão em vias de elaboração, porém como 
nas edições anteriores a ideia é propiciar o acesso a duas mesas-
redondas por aluno sobre grupos de profissões previamente 
escolhidos.

Fiquem atento às datas futuras!

Se sentir confiante 
A APE propôs ao Lycée integrar este ano duas oficinas às AP (Ajuda 
Personalizada) para aumentar a auto-estima dos alunos : 
"Reenforçar sua confiança para se exprimir melhor oralmente" 
para desenvolver o potencial dos alunos de 1ère de convencer 
oralmente e "Gestão do estresse em período de exames " para 
acompanhar os alunos de Terminale nas provas do Bac.
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Apresentação sobre o 
ensino superior 
francês 

Na última quinta-feira (11/05) 
tivemos a oportunidade de assistir 
a uma apresentação muito 
esclarecedora sobre o ensino 
superior francês, detalhando-se as 
áreas de ensino e com destaque 
para as vantagens consideráveis 
da proposta. Vocês podem 
acessar a apresentação e obter 
diversas informações no site da 
AEFE: http://www.aefe.fr/
orientation/outils-et-actions-pour-
lorientation/diaporamas-de-
presentation#rub0 

Precisamos de vocês 
como profissionais 

Os projetos estão aqui, são 
aguardados por nossos filhos, 
mas para que haja diversidade e 
riqueza na proposta que trazemos 
a eles, precisamos de vocês como 
profissionais.Seja como membro 
da banca para as entrevistas do 
projeto Graine d'Étudiant que 
acontecerão no Sábado 10 de 
junho das 9h às 12h30. 

Seja para animar uma mesa-
redonda no Encontro das 
Profissões. 

Agradecemos aos pais voluntários 
que desejam se investir e ajudar 
nas diversas ações conduzidas 
por nossa comissão de 
orientação. 

Contatem-nos: 

orientation@apepasteur.org.br 
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