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O que faz a APE do Lycée Pasteur ao longo do ano?
Quem são as pessoas que mantêm viva a associação?
Neste  Zoom  vocês  descobrirão  o  funcionamento  de  nossa 
associação, os Conselhos dos quais participamos e que influ-
enciam a vida da escola e a de nossos filhos… Acima de tudo, 
esperamos, graça a este Zoom, despertar em vocês o gosto e a 
vontade de se engajar lado a lado conosco por nossos filhos.

Façam sua adesão, nós precisamos de 
seu apoio 
Uma nova direção da 
APE foi eleita no início 
do ano letivo de 2019 
para um mandato de 
dois anos. Sua presi-
dente, Maria Coccoli e 
sua d i re tor ia fazem 
questão de propiciar 
uma participação ativa e 
construtiva dos pais na 
vida escolar e de repre-
sentar seus interesses e os dos alunos o melhor possível. 

Juntar-se à APE é antes de tudo uma vontade de apoiar nossos 
filhos. Para vocês, pais de alunos, é a oportunidade de benefi-
ciar de uma rede de pais que se importam em compartilhar e 
trocar experiências; de receber orientação de uma estrutura 
muito atuante e extremamente atenta a seus membros; e de se 
informar sobre a vida do Lycée. 

E porque a união faz a força, filiem-se à APE. Juntos, teremos 
mais peso e seremos assim mais ouvidos.   
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A associação 

A associação dos Pais de 
Alunos do Lycée Pasteur de 
São Paulo tem por principal 
objetivo facilitar e reforçar as 
relações e a comunicação en-
tre pais, administração e corpo 
docente do Lycée Pasteur para 
o bem-estar de nossos filhos. 

Quem somos? 
A associação é fomentada uni-
camente por pais voluntários. 
Venham juntar-se a nós e tra-
balhar em nossas diversas 
comissões. Precisamos de suas 
competências.   

O que fazemos? 
• Recebemos os pais de 
alunos e estando atentos para 
ouvi-los. 
• Representamos os pais de 
alunos ao participarmos dos 
diferentes Conselhos que 
regem a vida do Lycée Pasteur. 
• Mantemos todos informados 
sobre a vida no Lycée Pasteur 
por meio de nosso boletim 
“Zoom” sobre temas específi-
cos; e em nossa newsletter. 
• Trabalhamos em diversos 
projetos por meio de nossas 
comissões. 
• Organizamos palestras e 
eventos em parceria com o 
Lycée Pasteur durante todo o 
ano letivo.  
• Oferecemos um livro do ano 
gratis para cada membro.

Z O O M 
A APE do Lycée Pasteur 

De esquerda para a direita: Paula Doceur, vice-présidente, Maria 
Coccoli,  présidente,  Kety  Chen,  secretário,  Marcio  Mendes, 
tesoureiro.
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Os Conselhos e as comissões   
No âmbito da escola, a APE atua seja por meio de suas 
comissões, seja pela via dos Conselhos. 

Os Conselhos 
Eles são seis e gerenciam, cada um em seu nível, a vida 
do Lycée tanto no aspecto pedagógico como no finan-
ceiro, 
A cada ano, em fevereiro, a APE chama a todos para con-
stituir as listas de representantes dos pais de alunos. Eles 
são eleitos pela totalidade de pais do Lycée Pasteur para 
participar dos conselhos durante um ano. A votação é 
feita pela internet no site do Lycée. Vocês desejam partic-
ipar no próximo ano? Façam contato conosco, nós pre-
cisamos de vocês!     

As Comissões 
Sejam institucionais, isto é, obrigatórias ao bom fun-
cionamento da vida do Lycée, ou específicas de nossa 
APE, elas são transbordantes de ideias e de boa vontade. 
Ajudem-nos a fazer de nossa escola o espaço que dese-
jamos para nossos filhos. 

Os projetos de 2019
O ano letivo começa com a já tradicional festa de inte-
gração dos alunos do 6° ano acolhidos pelos do 7° ano; 
cursos de francês língua estrangeira (FLE) são oferecidos 
há dois anos para os pais não francófonos, com a in-
tenção de integrá-los e iniciá-los à vida do Lycée; eventos 
relacionados com nossa cultura, como Sabores da 
França, mas também outros encontros durante a Semana 
da Francofonia; palestras para os pais sobre prevenção 
contra álcool e drogas ou ainda sobre o combate ao as-
sédio escolar são realizadas em paralelo com atividades 
para os alunos; o mais que esperado almoço na cantina 
para os pais de 2° ano do fundamental; a questão da ori-
entação é central no fundamental 2 e no ensino médio, 
com a realização de entrevistas de personalidade para os 
alunos do 3° ano do ensino médio e um encontro das 
profissões para as turmas do fundamental 2; curso de 
primeiros socorros ministrado pela Cruz Vermelha e in-
tervenções de pais voluntários sobre temas de saúde... 
Saiba mais sobre todas as nossas ações no site: 
www.apepasteur.org.br
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Nossas missões

Dar destaque, reforçar e cultivar a 
especificidade do bilinguismo no 
Lycée Pasteur. 
Integrar as reformas da Edu-
cação Nacional, a instalação da 
opção internacional do Bac e a 
abertura às universidades locais. 
Reforçar a parceria com a ad-
ministração para favorecer uma 
maior diversidade de projetos 
pedagógicos, de atividades ex-
traescolares e de estudos. 
Propiciar uma participação ativa 
e construtiva dos pais na vida do 
estabelecimento permanecendo 
à disposição para defender o 
melhor possível seus interesses e 
os de seus fi lhos. 

Os Conselhos 

Conselho de Bolsas de Estudos – 
Reúne-se duas vezes por ano.  

Conselho de Disciplina – Reúne-
se, quando necessário, na mais 
estrita confidencialidade. 

Conselho de Escola – Consultado 
para opinar sobre o funcionamen-
to pedagógico do Maternal e do 
Primário. São 15 representantes 
eleitos pelos pais. 

Conselho do Segundo Grau – 
Opina sobre o funcionamento 
pedagógico do secundário.  

Conselho do Estabelecimento – 
Órgão principal que regula os 
a s s u n t o s p e d a g ó g i c o s d o 
Primário e do Secundário. 

Comitê de Gestão – Instância de 
direito privado local que adminis-
tra o estabelecimento, principal-
mente o funcionamento financeiro. A 
APE passou a ter direito de voto 
nesse Comitê no início de 2017.
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