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Palabra da
présidente
Um belo ano de
mudanças, rico
em novos projetos está chegando ao fim.

Um ano e tanto! Temos 100% de aprovados no bac,
sendo 17 menções “très bien”, e igualmente 100% no
“brevet des collèges”. Que sucesso! Bravo et obrigada a
todos: equipes de professores, diretoria, voluntários da
APE e a vocês, alunos.

Festa da escola 2017

Todas as nossas
propostas e ações
trazem em si
valores humanistas, de respeito e
de exigência: da Maternelle ao
Ensino Médio, do circo à festa das
ciências, da horta ao encontro das
profissões, das palestras e oficinas
de neurociências, prevenção de
dependência química e riscos das
redes sociais ao treinamento de
socorrismo.
Todos esses projetos realizados em
2017 nos unem, pais-filhos, a fim de
prosseguir juntos.
Camisetas, blusões, panos de prato
com uma forte identidade escolar
tiveram um sucesso sem igual.
Mantivemos também um olhar
atento sobre as reformas do Ensino
Fundamental II, a Opção
Internacional Brasileira e queremos
avançar cada vez mais.
Muito obrigada a todos os pais
voluntários da APE. Vocês são
esse vínculo precioso, feito de momentos de cumplicidade, de bom
entendimento e de troca de ideias
para transmitir a nossos filhos uma
visão mais ampla e completa da
vida, visão que eles vão
construindo aos poucos.
É na generosidade que desejamos
a diversidade e um futuro aberto
para todos. Venham participar
dessa incrível viagem! Vamos
construir juntos o futuro de nossos
filhos.

Obrigada, crianças, por esta linda festa de fim de ano com
tema do circo. Que prazer descobrir em vocês os acrobatas,
palhaços, cavaleiros e Carlitos. Parabéns, professores, pela
alegria e o bom humor.
Agradecemos a nossos patrocinadores, Air France, Accor,
Hermès e Pernod Ricard que nos proporcionaram um sorteio
excepcional.

Uma semana voltada para
as ciências
Desde a volta das férias de outubro, no
contexto da festa das ciências, e graças aos
pais, profissionais e voluntários que
trabalham no meio cientifico, a APE
organizou 12 palestras para os alunos da
6ème à Terminale.
A semana foi encerrada com uma linda
manhã de portas abertas no Lycée, onde
alunos e pais descobriram as experiências
sobre o tema Energia & Low Tech realizadas pelos alunos do
secundário com auxílio dos professores de ciências e todas as
pesquisas e experiências apresentadas pelos alunos do
primário. Uma bela união pela ciência.
contact@apepasteur.org.br
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Os Conselhos do
terceiro trimestre
Novembro foi também o mês
dos Conselhos de Escola e de
Estabelecimento. Saibam mais
sobre essas discussões nos
relatórios disponíveis no
Webres.
Quer fazer parte dos
Conselhos em 2018?
Entre em contato conosco e
venha se engajar a fim de:
• Conhecer e compreender o
funcionamento de nossa escola
• Participar das decisões que
são tomadas durante esses
Conselhos
• Compartilhar e divulgar os
trabalhos e as informações que
ali são discutidas

Zooms do trimestre
Não perca! Os Zooms são para
todos nós a oportunidade de
descobrir e compartilhar os
grandes projetos de os pontos
fortes do trimestre.

Outubro-Dezembro 2017- Português

A comissão Conselho de
Educação para a Saúde e a
Cidadania APE (CESC)
Nesse trimestre a comissão nos ofereceu uma palestra plena
de bom-senso sobre o tema das Redes Sociais que nos
permitiu pensar ou repensar nossa relação com as novas
tecnologias, com a internet, nos questionar e propor pistas de
reflexão a fim de comunicar melhor com nossos filhos e melhor
orientá-los e aconselhá-los.
Ainda no âmbito de viver melhor juntos, Mme Bourdillat,
diretora da maternelle e do primário do Lycée Pasteur,
organizou um encontro para falar sobre assédio escolar e
sobre o objetivo “uma escola para todos”, de luta contra o
fracasso escolar, de acolhida a todas as diferenças, de solicitar
a participação dos pais na vida do estabelecimento, de
trabalhar a confiança e a autoestima dos alunos e de melhorar
o contexto da vida escolar.

Lançamento do livro

E para o grande prazer dos pequenos, mas
também dos grandes, o livro do ano 2017 nos
encantou mais uma vez. Bravo
Foi durante nosso coquetel no Bar Canaille
que a comissão do Livro da APE nos revelou
essa bela recordação do ano. Um trabalho
colossal que a comissão tem a satisfação de
nos oferecer, permitindo que compartilhemos
os momentos de alegria e felicidade dos
alunos e dos professores do Lycée Pasteur.

Socorrismo Cruz Vermelha
Continuando no tema da prevenção e graças à sólida parceria
entre a escola e a APE, todos os alunos de 3ème et de 2nde
assistiram pela primeira vez no Lycée às aulas de socorrismo da
Cruz Vermelha.

• Zoom Festa das Ciências Out.
• Zoom Transporte escolar Out.
• Zoom Redes sociais Nov.
• Zoom Assédio Nov.
A c e s s e n o s s o s Zo o m s e m
www.apepasteur.org.br

“Achei muito interessante o socorrismo pois pudemos
conhecer os diversos tipos de acidentes e nos preparar para
ajudar os acidentados. O mais importante e difícil foi aprender
a cuidar de um ferido e prepará-lo para colocá-lo em uma
maca. Precisávamos verificar a respiração da vítima, ver se ela
tinha uma fratura, imobilizá-la para não piorar seu estado. Essas
etapas são essenciais para ajudar a vítima e ganhar tempo nos
socorros.“
Depoimento de B., aluno de 3ème
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