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ZOOM
A Comissão Orientação
Depoimentos de pais
voluntários do
encontro das
profissões
« Foi incrível a experiência para
o s j o v e n s . Te s t e m u n h e i
depoimento de um cineasta, uma
obstetriz, uma chef de cozinha e
uma
p r o fi s s i o n a l
de
desenvolvimento sustentável.
Certamente motivante para os
jovens. »
« Parabéns aos organizadores.
Reforço que foi fantástico para os
jovens. Participei hoje do evento
como ajudante, conheci 4 dos
profissionais e acompanhei um
grupo de 3ème. Os profissionais
eram os seguintes: um editor,
uma professora de educação
física, uma advogada que
trabalha com adequação de
empresas para normas
ambientais e uma arqueóloga!!!
Eu vi que os alunos entraram
reticentes e desconfiados mas foi
muito bacana como foram se
interessando a medida que o
profissional explicava o que fazia,
as dificuldades, o caminho
p e rc o r r i d o . E u fi q u e i f ã d a
arqueóloga, que palestra
bacana!!! Enfim, acho que valeu
muito mesmo. Iniciativas como
essa levantam não só possibilidades de profissões, mas
mostram aos nossos filhos a
importância de gostarmos do
que fazemos. E também
especialidades internacionais
para abrir o horizonte dos
alunos. »

Eis aqui uma Comissão Orientação e um Lycée Pasteur
bem decididos a enriquecer o horizonte de seus alunos
para dar-lhes a oportunidade de achar o seu caminho e a
possibilidade de sonhar. Antes das férias de julho, tivemos
a semana de orientação; o mês de outubro foi dedicado a
encontros com profissionais voluntários… Vamos
descobrir estas iniciativas !

Encontro das profissões 8° e
9° ano do EFII
Como parte do eixo “Parcours Avenir” que permite aos
alunos de 6° ano do EFII ao 3° ano do EM de construir
pouco a pouco o seu projeto pessoal de orientação
profissional e de descobrir o mundo econômico e
profissional, os alunos de 8° e 9° ano do EFII participaram
na sexta 26/10 de um encontro das profissões. Mais de 30
profissionais de diferentes âmbitos apresentaram com
paixão a sua profissão.
Da arqueóloga ao chefe de cozinha, passando por
permacultores, dançarinos, cantores de músicas medievais,
palhaço, doula, adestradora de cães terapêuticos mas
também novas profissões como “game maker” ou
“youtuber”, a amostra foi variada e ampla. Surpresa : cada
um trouxe um objeto, utensílio ou uniforme próprio à sua
contact@apepasteur.org.br
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Descoberta das
profissões do Lycée
Pasteur 6° ano do EFII
Ainda no eixo “Parcours
Avenir”, os alunos de 6° ano
do EFII vão descobrir
profissões ou setores do
Lycée que desconhecem
como por exemplo,
nutricionista, marceneiro,
contador, responsável pela
informática ou logística,
documentalista…
Será uma oportunidade
para estes alunos de
conhecer toda uma rede de
pessoas que trabalha na
escola para fazê-la funcionar
todos os dias.
Eles prepararam perguntas
p e rt i n e n t e s p a ra e s t e s
p r o fi s s i o n a i s a fi m d e
entender melhor o papel
deles. Depois das
entrevistas por todo o
Ly c é e , c a rt a z e s s e rã o
preparados e expostos
antes do final do ano.
O objetivo desta iniciativa é
de desencadear um
questionamento para cada
aluno sobre a construção de

profissão, o que tornou as apresentações mais dinâmicas e
concretas para todos !
Obrigado a todos os profissionais, aos 10 pais voluntários e
a comissão da APE que ajudaram a equipe Orientação do
Lycée Pasteur a realizar este evento !

Plataforma Parcoursup
Parcoursup é uma nova plataforma online para admissão
no ensino superior na França. Em comparação com a
plataforma anterior de Admissão Post-Bac (APB),
Parcoursup ganhou em transparência : o algoritmo usado
foi publicado e um comité de ética e científica foi nomeado
para controlar o seu funcionamento. Os alunos podem
emitir 10 desejos e os estabelecimentos têm que dar uma
resposta. Para cada resposta, o aluno dispõe de um prazo
para se posicionar. Os candidatos dispõe assim em tempo
real de informações sobre a sua situação.
Em 2018, 12.000 formações foram propostas aos 800.000
candidatos do mundo todo. Porém, todas as formações
disponíveis na França não passam por esta plataforma.
No Lycée Pasteur, 36 alunos (de 53) se inscreveram em
Parcoursup, 22 alunos de TS, 10 alunos de TES e 4 alunos
de TL, 40% deles acabaram aceitando uma formação por
esta plataforma. Os outros escolheram uma formação na
França fora da plataforma ou uma formação no exterior. De
todos os alunos de Terminale em 2017, 57% escolheram
estudar na França, 15% no Canadá, 12% no Brasil, 7% no
Reino Unido, 5% na Espanha, 2% na Bélgica e 2% na Suíça.

Entrevista da Valéria Pires Documentalista et contato AGORA do Lycée Pasteur
responde à nossas perguntas.
Poderia nos explicar o que é a plataforma « AGORA » ?
A plataforma online AGORA (Alliance Générations
contact@apepasteur.org.br
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Orientation Réseau AEFE) foi constituída
pela rede AEFE para permitir aos
alunos, ex-alunos, pais de alunos e
equipes pedagógicas dos liceus
franceses do exterior de entrar em
contato e trocar informações sobre a
orientação. Desde perguntas concretas
e práticas até reflexões profundas sobre
Valéria Pires
a escolha de seus estudos, os alunos
podem assim comunicar com outros alunos ou ex-alunos
do mundo todo! E um espaço de colaboração e
mutualização de experiências para aportar respostas
concretas à suas perguntas e ajudar a construir o seu
percurso para facilitar as tarefas administrativas de sua
futura vida de estudante. Esta plataforma é fechada e
segura (acesso restrito), somente pessoas ligadas à rede
AEFE podem se inscrever e todos os posts são moderados
e controlados por um gestor.

• Dois testes da ONISEP :

A partir de que idade são as inscrições ?

www.onisep.fr/Pres-de-chezvous/Hauts-de-France/Lille/
Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiquesregionales/Quiz-Quelsmetiers-pour-moi

Todos os alunos do 1° ano ao 3° ano do EM do Lycée
Pasteur foram (ou serão) inscritos e os pais são avisados
por email. Os pais também podem criar uma conta para
navegar como “visitantes”.

www.onisep.fr/Decouvrir-lesmetiers/Des-metiers-selonmes-gouts/Quiz-quels-metierspour-moi
• Acesso à biblioteca digital da
ONISEP com cartilhas sobre
profissões ou estudos na
França:
lekiosqueenligne.onisep.fr/
Demandez le mot de passe à
Julie Marty :
orientation@lfpasteur.com.br

Como deve proceder um aluno que quer fazer uma busca
sobre ensino superior numa área específica?
Para fazer uma busca nesta plataforma, o aluno pode fazer
uma pergunta específica no espaço “forum” ou fazer uma
busca por palavras chaves, uma vez conectado. As
respostas são rápidas já que os ex-alunos da rede estão
atentos e gostam de poder ajudar dando pistas preciosas
para uma tomada de decisão. As perguntas podem ser
sobre os estudos, mas também sobre a cidade ou o país
de destino, ou ainda sobre o estabelecimento pensado.
Que tipo de informações pode-se obter ?
A plataforma é constituída por 3 rubricas :
• Depoimentos de alunos que falam de sua experiência
numa nova cidade ou de sua escolha de ensino superior
através de vídeos
• Um forum para se informar sobre estudos ou destino de
interesse
• Um repertório para entrar em contato com amigos ou
para trocar informações com alunos com um perfil similar
ao seu.

contact@apepasteur.org.br
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