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Bloco 
do 
Bahut 

Festa de 
integração dos 
alunos de 6ème 
pelos de 5ème.

Bloco do Bahut, 
a festa à fantasia 

foi um real sucesso e possibilitou aos veteranos da 5ème 
inserir os novatos da 6ème em seu novo espaço do Collège. 
Parabéns à equipe da comissão de eventos da APE.
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Conselho APE 
Desde as eleições da nova diretoria 
da APE, constituímos nosso 
Conselho que reúne todas as 
comissões. Algumas são 
obrigatórias, como o CESC (Comitê 
de Educação para a Saúde e a 
Cidadania) ou o CVL (Conselho de 
Vida Estudantil) e outras são 
específicas de nossa escola, como 
cantina, transporte, segurança ou 
eventos. Mais de 10 comissões são 
incrementadas e dirigidas por cerca 
de quarenta pais e mães 
voluntários. Agradecemos a eles 
por seu tempo e por sua energia, 
que permitem realizar projetos e 
melhorar o cotidiano de nossos 
filhos! 

Foram aceitos dois projetos que 
vão nos acompanhar ao longo 
deste ano: o projeto Digital e o 
projeto Bem-estar e meio 
ambiente. 

SaoBraRio 
Torneio interescolas francesas.  

O belo projeto “SaoBraRio” 
materializa um encontro esportivo 
entre as escolas francesas do Brasil. 
Dez alunos e dez alunas do ensino 
médio do Lycée Pasteur, 
selecionados em provas 
conduzidos pelos professores de 
Educação Física, participarão do 
encontro que acontecerá em 
Brasília no mês de maio. 

A APE foi em busca de 
patrocinadores para esse evento. A 
Decathlon nos apoiou oferecendo 
os uniformes de nossos atletas.  

Boa sorte a todos os nossos 
esportistas! Allez Pasteur! 
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Semana desperdício zero 
Em parceria com a Administração do Lycée e a empresa 
Ondina, a comissão Cantina da APE organizou a Semana 
Desperdício Zero.

Com essa ação foi possível compreender o processo de 
abastecimento da cantina e medir o volume de alimentos 
descartados. Foi realizada de 13 a 17 de março no restaurante 
principal, que serve 700 refeições por dia, e que abrange os 
alunos do CE1 até a Terminale. No fim da semana Desperdício 
Zero, ficou demonstrado que 15% da produção total foram 
desperdiçados!

Uma segunda fase do projeto será desenvolvida para 
sensibilizar os alunos sobre os impactos de tal desperdícios 
sobre o ambiente; estão também previstas outras ações com a 
empresa Ondina.

Para mais detalhes, consultem o Zoom APE – Cantina, 
publicado em 12 de abril.
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Novas atividades 
extraescolares 

Em parceria com o Lycée, a APE 
experimenta introduzir duas novas 
atividades extraescolares: 
Improvisação e Blog de escrita. 
Elas destinam-se aos alunos de 
4ème e 3ème às quartas-feiras de 
14h às 16h. Ainda nos faltam 
algumas inscrições para que essas 
atividades comecem em agosto. 
Inscrevam-se! 

Atividade Improvisação: o 
adolescente será sucessivamente 
roteirista, diretor e intérprete. 
Nesta oficina, o objetivo é 
construir pequenas encenações 
tendo como único material o 
corpo, as emoções, a imaginação 
e a abertura de espírito, ao 
mesmo tempo em que se 
desenvolve o prazer do fazer e do 
compartilhar. 

Atividade Blog da escrita: da 
criação do blog às ferramentas 
necessárias para valorizá-lo, 
passando pela construção do 
artigo e a articulação de ideias, o 
adolescente colocará em prática 
as técnicas aprendidas nesse 
módulo para criar um conteúdo 
não apenas original como de 
qualidade. Com o 
acompanhamento próximo por 
Gustavo, jornalista trilíngue de 
Plus55, seu filho vai se tornar 
sucessivamente redator-chefe, 
chefe de seção, editor, jornalista, 
Community manager em função 
de seus pontos fortes e de sua 
vontade. 

mailto:contact@apepasteur.org.br


Associação de Pais de Alunos do Lycée Pasteur Março - Abril 2017- Português

Conselhos  
A APE levantou os pontos os pontos transmitidos com mais 
frequência pelos pais para os Conselhos do Lycée Pasteur. Os 
relatórios serão disponibilizados pelo Lycée em seu site.

Associem-se Se desejam receber o  Zoom APE e os 
anúncios semanais sobre o dia a dia do Lycée e nossas ações, 
filiem-se à APE entrando em contato via e-mail: 
contact@apepasteur.org.br
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Proposta de novas 
atividades para as 

Ajudas Personalizadas 
(AP) 

A pedido dos alunos e na base do 
voluntariado, a APE lançou no ano 
passado um projeto sobre a 
gestão do estresse em período de 
exames. O projeto desenvolvido 
por Martine Merandon teve 
grande sucesso. Em 2017 ele será 
integrado às AP das Terminales e 
se possível também às das 
Premières para acompanhar os 
alunos em sua passagem pelo 
Bac. 

Para as Premières, surgirá uma 
nova oficina para fortalecer a 
autoconfiança. Essa atividade visa 
a desenvolver uma imagem 
positiva de si mesmo para 
melhorar a expressão oral e a 
capacidade de persuasão. 

Será conduzido por Bénédicte 
Seguin, coach profissional e 
educadora. 

Palestra 
Neurociências 

Eric Gaspar, neurocientista e 
professor de matemática em 
Montpellier, nos brindou com uma 
brilhante palestra no Teatro da 
Aliança Francesa (com o apoio da Air 
France). Ele discorreu sobre os 
diversos modos de funcionamento do 
cérebro, e deu algumas pistas de 
como aproveitar dessa incrível 
ferramenta que todos nós possuímos.                                   

O ZOOM APE de 19 de abril 
abordará esse evento, com o resumo 
da palestra. Convidamos todos a 
descobrir o site: www.neurosup.fr

Conselho de Gestão : é o órgão que rege o 
funcionamento financeiro do Lycée. A partir deste ano a APE 
tem direito de voto nessa instância. 
Teremos um olhar atento especialmente sobre os custos de 
escolaridade assim que forem apresentados. 
A APE mencionou dois grandes projetos de trabalho e de 
investimento ao longo do ano: o projeto Bem-estar e meio 
ambiente no interior do Lycée e um projeto digital sobre a 
aquisição de material e softwares. 

Conseil de Escola : é o órgão que rege o funcionamento 
pedagógico da Maternal e do Primário. 
As questões levantadas foram principalmente relacionadas 
com a cantina, o assédio, a utilização de telefones celulares 
dentro da escola e a segurança. 

Conseil Institucional : é o órgão que reúne Conselho de 
Escola e o Conselho do Secundário e dá o aval para as 
decisões tomadas. 
Quatro temas foram levantados nesse Conselho: a ausência 
de professores e a não reposição durante os estágios; a 
implementação de palestras de prevenção para os alunos, o 
uso de celulares e o recrudescimento de mosquitos no local 
do Lycée. 

Conseil do Secundário : é o órgão que rege o 
funcionamento pedagógico do Secundário. 
Questões como aulas sem reposição durante o período de 
estágio dos professores, o peso das mochilas e o digital, os 
temas trabalhados durante as AP (Ajudas Personalizadas), a 
organização do trabalho de grupo, a organização das salas 
com muitos alunos, e a criação de um conselho OIB foram 
abordadas. 
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