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ZOOM
Comissão de Orientação 2019
Depoimentos de pais
voluntários da banca de
Graines d’Étudiants
« O evento Graines d’Étudiants
foi um sucesso! Os alunos
estavam à vontade na
a p re s e n t a ç ã o o ra l e n o s
trouxeram projetos bem
construídos com experiências
já bastante numerosas.
Nossa banca era composta de
perfis profissionais muito
variados e nossos comentários
foram, portanto, complementares.
Ficamos impressionados com
o senso de compromisso que
esses alunos mostraram e com
o desejo manifestado de
serem úteis nos planos
ecológico e social em sua
futura vida como universitários
e jovens profissionais.Uma
experiência enriquecedora
também para os membros da
banca, incentivados pelo sopro
de otimismo que anima essa
geração jovem.
Parabéns a todos!”

Retorno sobre as oficinas organizadas pela APE
para o evento “Graines d’Étudiants” durante a
Semana de Orientação do Lycée Pasteur e sobre a
Feira do Estudante do sábado 1º de junho.
Obrigado a todos os pais que orientaram com seus
conselhos e dedicaram seu tempo para preparar
nossos filhos para a construção de seu caminho de
estudante.

A Feira do Estudante
Ponto alto da Semana de Orientação para os alunos de
2de, 1ère e Terminale bem como para os do Ensino Médio,
a Feira do Estudante do Grand Lycée Pasteur reuniu mais
de quarenta estabelecimentos de ensino superior franceses
e brasileiros. Durante toda a manhã, os alunos e seus pais
puderam encontrar os representantes dessas escolas e
universidades em seus estandes, mas também durante as

contact@apepasteur.org.br

1

Associação dos Pais de Alunos do Lycée Pasteur

Quarta-feira, 19 de junho 2019

Depoimentos de pais
voluntários da banca
de Graines
d’Étudiants
« Pelo segundo ano, participei
da banca de Graines
d’Étudiants para entrevistar os
jovens de Terminale sobre
seus projetos pós-bac e ajudálos a valorizar seus pontos
fortes.
Mais uma vez, uma troca muito
enriquecedora e uma bela
iniciativa permitindo que os
alunos se coloquem na
situação da entrevista. De
quatro inscritos, apresentaramse três, alguns com um projeto
bem definido, outros com
várias questões, mas todos
com a mesma vontade de
aproveitar daquele momento
privilegiado.
Parabéns a eles e à equipe
organizadora!»

mesas-redondas e apresentações. Isso lhes proporcionou a
descoberta das ofertas de formação em areas variadas de
estudos: arquitetura, aeronáutica e aeroespacial,
agronomia, artes, comunicação, comércio, design,
hotelaria, ciências sociais, ciências políticas, relações
internacionais, medicina…
Tais momentos de troca permitirão sem sombra de dúvida
a ajuda aos alunos na construção de seus projetos pós-bac.
Foi a primeira vez que esse evento se realizou na unidade
Mairinque e isso exigiu muitos meses de trabalho da
equipe de orientação do Lycée: Paula Cagnoni, Valéria Pires
e Terezinha Peralta da parte brasileira, e Julie Guedes-Marty
do lado francês, sob a coordenação de Céline Lefranc,
diretora-adjunta. As equipes das duas unidades foram
mobilizadas e seu trabalho contribuiu imensamente para o
sucesso desse dia: Laurent, Adryella e Selma, Kelly e a
equipe de Ondina, Edmilson, Regina, Rodolfo, Silvio,
Philippe, Claire, Liliane, Cécile, Carolina, David, Marly, Rita e
Alan.

A Feira do Estudante 2019 na unidade Mairinque Acima: Céline Lefranc, diretora-adjunta, e Christophe Nerrand,
diretor, no estande das Escolas Nacionais Superiores de
Arquitetura (França).
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O projeto Graines
d’Étudiants visto
pelos alunos
« Essa experiência permitiu
de refletir sobre o que fazer
mais tarde para aqueles que
não tinham na verdade
nenhuma ideia. Para quem já
tinha uma ideia: defini-la e
começar a notar as escolas
que poderiam interessar.”
✦

✦

“Mais confiança em mim.”

✦“Claridade.”

“A oportunidade de ter um
retorno.”
✦

“Descobri meus defeitos
durante esse treinamento!”
✦

“Isso me fez ter uma primeira
experiência de entrevista,
saber falar de mim e de meu
projeto profissional de uma
maneira clara diante dos
entrevistadores.”
✦

“Me fez refletir mais sobre o
que eu quero fazer realmente
no futuro.»
✦
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«Graines d’Étudiants» para
os alunos de terminale
Pelo quarto ano consecutivo, a Comissão de Orientação da
APE organizou o evento Graines d’Étudiant, em paralelo
com a Semana de Orientação do Lycée Pasteur. Trata-se de
uma preparação para as entrevistas de personalidade com
as quais se confrontarão a maior parte dos alunos de
terminale para admissão às escolas ou universidades após
o bac. A atividade começou na quarta-feira 22 de maio com
uma sessão plenária onde o projeto e suas etapas foram
apresentados a todos os alunos. Foi distribuído um
questionário para que eles pudessem começar a refletir
sobre seus percursos e suas aspirações.
Na semana seguinte, eles puderam aprofundar a reflexão,
articular o discurso e simular uma entrevista em pequenos
grupos durante uma oficina realizada para esse fim por sete
coordenadores.
O evento foi encerrado com sucesso na tarde do sábado 1º
de junho em seguida a Feira do Estudante. Nesse dia,
efetivamente, os alunos que assim o desejassem tiveram a
oportunidade de se exercitar diante de uma banca
examinadora de profissionais voluntários composta por três
pais de alunos.
Nossos agradecimentos aos 42 profissionais voluntários
que dispuseram generosamente de seu tempo para ajudar
a Comissão de Orientação da APE a realizar as oficinas e as
entrevistas Graines d’Étudiants. Uma oportunidade única
para nossos alunos! !

Entrevista da Comissão de
Orientação da APE

Graines d’Étudiant é um evento importante e recorrente
para o ano letivo de Terminale no Lycée Pasteur. Como
explicar tamanho sucesso?
As entrevistas de personalidade ou de motivação
emergiram da ideia de detectar no aluno um potencial
além do puramente escolar, característico das provas
escritas. Qualidades (presentes ou a desenvolver) humanas,
gerenciais, criativas ganharam uma parte cada vez mais
importante na seleção de candidatos para uma escola ou
universidade. A adequação entre essas qualidades, as
expectativas de cada escola ou universidade e o projeto
contact@apepasteur.org.br
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Bibliografia
• « Le cerveau
de votre ado »
Dr Daniel
Siegel aux
edições Les
Arènes. 2018
• « Proche mais
pas trop »

Membros da equipe da Comissão de Orientação, da esquerda
para a direita Martine Mérandon, Bénédicte Seguin, Paula

Eline Snel aux
edições Les
Arènes. 2019

profissional constitui uma faceta nada desprezível dos
elementos buscados pelas bancas entrevistadoras.

Na internet
• Para os
alunos de
1ère, um guia
de orientação
realizado pela
ONISEP tem o
objetivo de
ajudar os
alunos a preparar suas
escolhas de formação pós-bac.
Traz informações-chave para
antecipar a reflexão sobre o
pós-bac.
• Para os alunos de terminale,
a ONISEP fornece explicações
sobre as áreas de formação
pós-bac no site
www.terminales2018-2019.fr
• Para preparar os alunos para
a visita a um salão, um novo kit
à disposição:
kitpedagogique.onisep.fr/
forum-orientation

Quais são os benefícios para os alunos?
Até agora não havia na escolaridade deles um espaço de
preparação dos alunos para essa etapa pos-bac. Por essa
razão pareceu-nos importante continuar o evento Graines
d’Étudiant iniciado sob outra forma por alunos de HEC
quatro anos atrás. É uma oportunidade única de
compartilhar as experiências de cada um a fim de trazer
um sentido às reflexões e ajudá-los a construir sua
trajetória universitária. A capacidade de “se revelar”
diante dos entrevistadores sem se fechar ou mostrar uma
falsa imagem de si (que os trairá cedo ou tarde) constitui
um pré-requisito essencial, porém não simples, para o
sucesso dessa prova tão particular.
Que retornos vocês receberam após o evento?
No conjunto o projeto Graines d’Étudiants foi bem
recebido tanto pelos profissionais que nos auxiliaram
quanto pelos alunos que souberam entrar no jogo e
aproveitar plenamente a oportunidade que lhes é
oferecida.
Quais são os outros projetos que sua Comissão de
Orientação conduz ao longo do ano?
Nossa comissão apoia igualmente a equipe de
Orientação do Lycée na organização dos Encontros das
Profissões para todos os alunos de 4ème e 3ème. No ano
passado, mais de 30 participantes puderam compartilhar
suas trajetórias profissionais, suas paixões e suas
experiências com os alunos. Essa atividade está inscrita no
âmbito do Parcours Avenir do Ministério da Educação
francês. Ele visa a ajudar os alunos na construção do
projeto pessoal de orientação.
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