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Que semana! Os pais da APE se desdobraram para oferecer 
às  crianças  uma  semana  da  francofonia  inesquecível.  Um 
sonho de programação: grandes chefs na cozinha, o Cônsul 
Geral da França em São Paulo almoçando na cantina, um 
concerto  de  djembê  e  uma  chuva  de  pais  francófonos  na 
escola!

Canções e contos senegaleses  
“Estou feliz em ter me apresentado para os alunos do Lycée 
Pasteur. Porque no fim das contas, foi um espetáculo que 
fizemos juntos. Os alunos participaram muito. Eles cantaram, 
tocaram os djembês comigo e ouviram os contos com atenção. 
Eu gostei muito, porque de vez em quando eu fiz perguntas 
para ver se eles estavam acompanhando e, a cada vez, os 
alunos responderam com uma clareza que me surpreendeu 
muito. Foi realmente uma manhã extraordinária, formidável!” 
Oumar Ndiaye, é senegalês, musicista e contador de histórias, 
pai de uma criança no CP.  

Obrigada Oumar, nós não poderíamos ter sonhado com uma 
mais bela abertura da 
semana da francofonia. 
Durante a sua apre-
sentação, as crianças 
puderam viajar para o 
seu maravilhoso país 
com você! ! 
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Uma maratona de 
pais francófonos 

Doze pais de alunos, de sete  
d i ferentes nacional idades, 
v i e ra m c o m p a r t i l h a r s u a s 
tradições, sua culinária, suas 
histórias, suas particularidades, 
mas também seus sotaques com 
os alunos do primário. Eles são 
belgas, suíços, marroquinos, 
argelinos, libaneses, canadenses 
ou da Nova Caledônia, e têm em 
comum o amor pela língua 
francesa..  

Natasha com CP 

Nouhad com roupas típicas. 
“Estou muito orgulhosa por ter 
apresentado a Argélia para os 
alunos do CP. Eles devoraram os 
bolos e adoraram a oficina 
caligrafia.”  

Obrigada a todos os pais 
voluntários pelo seu tempo e 
sua generosidade!

Z O O M 
Semana da Francofonia
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Dia do Goût de France  
Graças ao apoio do Sr. Brieuc Pont, Cônsul Geral da França em 
São Paulo, e em parceria com o Lycée Pasteur, este ano a 
cantina inaugurou o almoço Goût de France.  
Os chefs Christian Formon e Fabrice Le Nud (confeiteiro) 
prepararam para os alunos do primaire à terminale, um almoço 
gourmet. Obrigado temem a Kelly pela ajuda! 

Projeto “Jovem cineasta” 
Foi graças ao engajamento de dois professores, Stéphane 
Bautheney, para o primaire, e Arnaud Joanny, para o 
secondaire, que seus alunos tiveram a chance de trabalhar um 
dia inteiro para realizar dois curtas-metragens. Silvia, mãe 
voluntária, e sua equipe de produção cinematográfica (HUD 
film school) os guiaram.  

Vejam o magnífico comentário de Gabriela, aluna do CM1C, 
que foi repórter por um dia:  

"De manhã, quando a equipe da produção chegou, fomos para 
a sala Aquarium para pegar nossos crachás. Começamos o 
filme na entrada da escola e gravamos os youtubers.  

Em seguida, o chef Christian Formon chegou e nós visitamos a 
horta com ele. Em grupos de quatro ou cinco alunos, fomos 
visitar as cozinhas e foi muito legal. Vimos panelas enormes 
cheias de purê. Iniciamos então as entrevistas com os chefs. 
Todas as crianças da minha classe tiveram um papel 
importante.  

Alguns fizeram a luz, 
outros tinham fones de 
ouvido para verificar o 
som. Eu era repórter e fiz 
perguntas para os dois 
chefs. Foi muito legal, 
mas fo i preciso ser 
paciente. Não foi fácil 
esperar sem ter recreio.  

No final do dia, tiramos 
uma foto juntos. Foi um 
dia genial."
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Depoimentos  

"Me senti honrado pois a escola 
recebeu dois grandes chefs 
estrelados hoje. Nós provamos 
um boeuf bourguignon com um 
purê de batatas de verdade! 
Adorei o prato principal e até 
re p e t i . M e u s a m i g o s e e u 
g o s t a r í a m o s d e 
receber um grande 
chef todos os meses. 
Nosso representante 
de classe vai levar o 
p e d i d o p a r a o 
Conselho de alunos 
representantes.”  
Alessandro, aluno de 4ème  

Christian Formon no comando da cantina. 

"Não pensem que a Bélgica se 
limita às batatas fritas e ao 
chocolate na cabeça dos alunos 
do CE1 e do CP. O rei Philippe e a 
rainha Mathilde, assim como o 
multilinguismo, estimularam um 
interesse muito maior... As escolas 
francesas pelo mundo desem-
penham um papel importante na 
francofonia. Sem elas, como 
poderíamos viajar com os nossos 
filhos proporcionando-lhes uma 
educação de qualidade em 
francês? A todos, muito obri-
gada.”  

Eglantine, mãe francófona. 

Os números da 
francofonia: 

- 274 milhões de pessoas falam 
francês no mundo. 

- O francês é o quinto idioma 
mais falado no mundo.  

- A Organização Internacional da 
Francofonia é composta por 84 
estados e governos, tais como o 
Canadá, a Argélia, a República 
do Congo ou o Egito. Gabriela, aluna do CM1C e Fabrice Le Nud
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