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Que semana! Os pais da APE se desdobraram para oferecer 
às crianças, pelo segundo ano consecutivo, uma semana da 
francofonia inesquecível: três grandes chefes de cozinha, con-
tos e concerto de djembê para alunos do Jardim e um desfile 
de pais francófonos em todas as classes do Fundamental I!
Um imenso obrigado pela confiança que a diretoria do Ly-
cée depositou em nós.

M m e  B o u rd i l l a t ,  d i re t o r a  d o 
Primário,  nos  fala  da  importância 
desta semana da Francofonia. 
« Todo ano, no dia 20 de março, celebra-se o dia internacional 
da Francofonia. 
Celebrar a Francofonia é celebrar uma língua, a língua france-
sa. 
Uma língua é viva. Ela evolui e toma nuances pelos países pe-
los quais passa e pelas gerações. Celebrar a Francofonia é par-
tir para a descoberta dessas nuances, dessas curiosidades. Mas 
é também, além da língua, descobrir uma geografia, uma coz-
inha, um costume, um canto, uma dança, um conto. Celebrar a 
Francofonia no lycée Pasteur é escutar nossos pais que vêm 
nos contar sobre esses países francófonos em que eles 
moraram, onde nasceram. Cada escuta significa acordar para a 
alteridade.  
Em nome de toda a equipe de ensino, faço questão de 
agradecer aos pais que concederam aos alunos um pouco de 
seu tempo, alimentando nossas trocas. Essas trocas que anco-
ram o conhecimento na realidade da vida, da vida deles. » 
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Uma maratona de 
pais francófonos 

Doze pais de alunos de dez na-
cionalidades diferentes vieram 
compartilhar suas tradições, sua 
cozinha, suas histórias, suas par-
ticularidades e também seus 
sotaques com os alunos das 
classes do ensino fundamental I. 
Eles são belgas, suíços, marro-
quinos, argelinos, libaneses, 
c a n a d e n s e s , s e n e g a l e s e s , 
brasileiros, indianos ou da Nova 
Caledônia, mas compartilham 
todos o mesmo amor pela lín-
gua francesa.  

«  Com as crianças, o efeito de 
surpresa é garantido! Apesar de 
eu ter apresentado o Marrocos 
pela segunda vez na escola, 
sempre fico muito impressiona-
da pelo interesse e pela curiosi-
dade que eles têm sobre o tema 
da francofonia, bem como pela 
complexidade das questões 
abordadas, mesmo os mais 
jovens.” Myriam é mãe de dois 
meninos, no CE1 e no CM1. 

Z O O M 
Semana da francofonia 2019

Myriam apresentando o Mar-
rocos para os alunos de CE1 
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Almoço do Goût 
de France  

O magnífico testemunho do Chefe Patrick Bragato lhes dará 
imediatamente o tom desses dois dias do “Goût de France” 
no Lycée Pasteur, nas duas unidades, durante os quais nossos 
três Chefs serviram mais de 1.500 refeições. 
Vejam o que ele diz sobre sua experiência no Lycée: 

“Ser chefe de cozinha, elaborar menus e alimentar milhares de 
pessoas é uma grande responsabilidade. Principalmente 
quando se trata de nossas crianças! Produtos locais e de 
época, abordagem antidesperdício, trabalho estreito com os 
produtores... uma cozinha sustentável e responsável é hoje 
indispensável para o futuro do nosso planeta. 

Ações como o ‘Goût de France’ no Lycée Pasteur de São Paulo 
me emocionam e me tranquilizam. Graças a elas, nós 
mostramos não somente aos alunos, mas ao conjunto de nos-
sa sociedade, uma preocupação e um comprometimento com 
o nosso futuro. A tradição gastronômica francesa é bela, única, 
otimista e alegre. 

Esses adjetivos definem o incrível dia de compartilhamento 
que passei no Lycée Pas-
teur. Eu me lembrei dos 
meus anos de cantina no 
sul da França! Um mo-
mento de felicidade que 
me dá vontade de pro-
mover e multiplicar inicia-
tivas como essa!” 

Chef Patrick Bragato 
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Da esquerda para a direita, Etienne Virloget, Kelly Bonin, nutricionista da 
Ondina, o Chef Confeiteiro Julien Caille, Sandy, da equipe do Atelier 

Voltaire, o Chef Patrick Bragato e Mme Lefranc 

Testemunho dos 
alunos 

« Eu achei que organizar a semana 
do Goût foi uma super ideia. Quan-
do a gente comeu, eu gostei do fran-
go e o milho suflê. Sobre o espet-
inho, eu achei que fosse ter carne, 
mas estava bom mesmo assim. E a 
sobremesa, estava deliciosamente 
boa!!!” 

Louise 

“O almoço foi super original. A 
gente nunca teve um molho de sal-
ada tão saboroso. Eu adorei o 
trigo, eu nunca tinha comido no 
Brasil. O frango estava tenro e o 
molho muito delicado. A sobreme-
sa estava deliciosa!”   M., Seconde 

“É o almoço 
mais lindo do 
m u n d o ! 
Vocês voltam 
amanhã?” 
Anônimo. 
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Entrevista do Chef Confeiteiro 
Julien Caille, do Atelier Voltaire 

1500 sobremesas em dois dias, 
é um novo recorde? 
Sim, claro. Eu nunca tinha trabal-
hado com tanta quantidade. No 
Atelier Voltaire, a gente trabalha 
com encomendas menores. 60 
litros de geleia de Maracujá, deixa 
a gente maluco! 

Como você se inspirou para 
criar essa sobremesa para as 
crianças para o almoço do 
Goût de France? 
Para acompanhar os dois 
temas desse Goût de France 
2019, partimos para as ervas, o 
frescor e o sol da “Provence”. Como o segundo tema era 
“uma cozinha respeitosa com do meio-ambiente”, servi-
mos as sobremesas em recipientes biodegradáveis, fab-
ricados com bagaço de fibra de cana de açúcar.  

Fale-nos um pouco das reações dos alunos quando de-
scobriram sua sobremesa? 
As reações foram muito mitigadas. Algumas aderiram imedi-
atamente, pediram um extra de fruta, um extra de chocolate, 
furaram a fila para se servirem mais uma vez. E outros que não 
conheciam... duvidaram. Mas assim que ouviram o comentário 
positivo sobre a sobremesa, aí eles se lançaram. É verdade 
que hoje eu conheço muitas crianças do Lycée, então eles 
confiam em mim: “Tem um negócio bom no fundo!” Sim! Era 
a surpresa, a geleia de Maracujá. 

Uma palavrinha sobre sua experiência de chef nas cozin-
has do Lycée Pasteur? A equipe? A recepção? 
A experiência foi muito enriquecedora, foi uma aula. A gente 
se dá conta do 
que é trabalhar 
em cozinhas 
i n d u s t r i a i s , 
mais de mi l 
s o b r e m e s a s 
por dia. Tem 
que ser rápido, 
tem que ser 
simples, todas 
as crianças têm 
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Os Chefs com toda a equipe da Ondina

Cantos e contos sene-
galeses: para as class-
es de Jardim II e III 

Oumar apresentou seu es-
petáculo de contos e de cantos 
africanos para as oito classes do 
Jardim II e III. Obrigado, Oumar, 
por ter feito nossas crianças via-
jarem o tempo de um concerto.  
“Mais uma vez, eu tive um 
grande prazer de ter compartil-
hado esses bons momentos de 
histórias de contos, de violão, de 
canto e de jogo de djembês com 
os alunos do Lycée Pasteur. 
Eu fico toda vez feliz e impres-
sionado com a escuta e o inter-
esse que os pequenos conce-
dem às histórias que eu conto, 
fazendo perguntas, mas princi-
palmente respondendo com ex-
atidão às minhas perguntas. 
Dizer o que mais, fora o fato de 
que tudo estava perfeito e 
legal... meus agradecimentos à 
APE por essa bela iniciativa, à 
diretoria e às professoras do Ly-
cée.” 
Oumar Ndiaye, contista e 
músico senegalês, é pai de um 
aluno de CE1. 
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que gostar, com o menor desperdício possível. Toda a equipe 
da Kelly e da Ondina foi super aberta ao diálogo, às “dicas”, 
foi muito legal sentir essa troca que se criou. 

Qual é seu ingrediente preferido? 
Eu tenho um doce preferido, o Éclair au chocolat. E meu in-
grediente predileto são as amêndoas. 

Testemunho de uma francófona 
no Brasil, Maria Dulce Affonseca 
«  Na universidade, eu 
queria aprender um ter-
ceiro idioma. Foi assim 
que começou minha lig-
ação com a França, aos 22 
anos. Tive a sorte de ter 
um professor de francês 
e x c e p c i o n a l , S e n h o r 
D a g o b e r t o ( a h , s e 
soubéssemos como os 
professores mudam nossa 
vida para sempre!). 

Um belo dia, o Senhor Dagoberto nos falou de um concurso, 
o “Mot d'Or”, e da APFA – Ações para Promover o Francês dos 
Negócios – que ocorreria dali a alguns dias. Eu me inscrevi. 
No dia D, eu criei e fiz uma análise de neologismos, bem 
como a descrição de uma empresa de produtos recicláveis. 

Para minha surpresa, eu primeiro ganhei o primeiro lugar no 
Distrito Federal, e em seguida no Brasil. O prêmio: ir para a 
França, apresentar meu projeto, conhecer algumas grandes 
instituições e personalidades francesas (o prefeito de Paris, 
Sciences Po, o museu do Louvre, entre outros). 

Caí imediatamente de amores pela França: a beleza, a 
história, o gosto, o rigor, o cuidado com os detalhes, a diver-
sidade... em resumo, tudo. 

Decidi então que eu iria fazer o meu Mestrado na França. 
Voltei primeiro como “fille au pair”, para aprender direito o 
francês. Em seguida eu passei no concurso da Sciences Po, 
além de ganhar uma bolsa de estudos da L’Oréal, onde tra-
balhei quando terminei o meu Mestrado. No total, morei cin-
co anos em Paris. 

Mas minha ligação com o francês e com a França se manteve. 
Conheci meu marido Jeremy, que era expatriado francês no 
Rio. Tenho com ele três filhas maravilhosas. A Alice está hoje 
no Jardim II no Lycée Pasteur. As gêmeas a acompanharão 
em breve.»
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Nossos parceiros da 
semana da Francofo-
nia 

Obrigado à Kelly 
B o n i n , n u t r i-
cionista, e a toda a 
sua equipe da On-
dina, que acolher-
am e trabalharam 
com os chefs. 

Obrigado à Calle-
b a u t , q u e n o s 
forneceu o choco-
late da sobremesa 
preparada pelo Chef 
confeiteiro. 

Os grandes números 
da francofonia 2019: 

- 300 milhões de pessoas falam 
francês no mundo. 

- o francês é o 2º idioma ensina-
do como língua estrangeira no 
mundo. 

- o francês é a 5ª língua mais fal-
ada no mundo. 

- a Organização Internacional da 
Francofonia é composta por 84 
estados e governos, tais como o 
Canadá, a Argélia, a República 
do Congo, o Egito. 
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