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ZOOM
A APE em 2020
Uma palavra da nossa
presidente
“O desejo de
apoiar nossos
filhos nos levou a
focar nossa atuação em temas
específicos neste
ano de crise sanitária.
Nós fizemos malabarismos com todos os papéis:
como pais,
professores, animadores físicos e muitas outras
funções que tivemos de conciliar.
Os voluntários que me acompanharam no dia a dia, Chris, Kety,
Marcio, Mariana, Martine, Olivier,
Paula, dedicaram seu precioso
tempo para ouvir vossos filhos,
acompanhar as mudanças no
modo de ensino e defender nossos
interesses. Agradeço do fundo do
meu coração por seu tempo e pela
qualidade de seu trabalho.
Os representantes dos pais nos
conselhos institucionais e os pais
representantes de classe permitiram manter um vínculo fundamental com o Lycée. Obrigado por sua
participação contínua.
Um grande aplauso aos professores que conseguiram se adaptar
ao longo deste período e à direção
pelo acompanhamento de nossos
filhos. Esperamos que 2021 nos
permita decolar novamente.
Boas festas a todos.

Um ano escolar atípico, que procuramos estar ao seu
lado. Os nossos voluntários dedicaram o seu tempo e
energia mantendo vocês informados, representado os
pais nos vários conselhos e acompanhando-vos ao longo deste ano. Sempre em espírito de
equipe, avançamos
juntos para o bem
da maioria dos
alunos.
Os grandes temas da APE em 2020

Solidariedade
A APE integrou as duas instâncias que permitiram a concessão de
assistência financeira às famílias: o Fundo de Solidariedade, criado pela direção do Lycée e as bolsas AEFE. O primeiro é um fundo temporário e pontual válido durante a crise sanitária, aberto a
todas famílias do Lycée, independentemente da nacionalidade e
que possibilitou a concessão de ajuda no valor total de R$ 567
mil. Quanto às bolsas AEFE, reservadas a famílias de nacionalidade francesa, o valor atribuído aos alunos foi de 1 milhão de
euros.

Defesa dos interesses dos alunos
Um ano complexo que deve, no entanto, conduzir os alunos às
certificações nacionais. Um contexto particular dado que quase a
totalidade do ensino deste ano foi realizado à distância. Para que
as notas de EAD contassem para as certificações do BAC e do
Brevet, batemos às portas da AEFE e do Ministério da Educação
Nacional francês procurando obter uma prerrogativa para que se
considerassem as notas de EAD do 2º e do 3º trimestres. Após a
intervenção da deputada Samantha Cazebonne, as instituições
finalmente nos escutaram e publicaram esta prerrogativa no Boletim Oficial da Educação Nacional.

Maria Estrada-Coccoli
contact@apepasteur.org.br
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Nossas missões
Fortalecer, aprimorar e cultivar a
especificidade do plurilinguismo
no Lycée Pasteur. Integrar as reformas da Educação Nacional e do
OIB. Fortalecer a parceria com a
administração para permitir uma
maior diversidade de projetos educacionais, atividades extracurriculares, e disciplinas de estudo. Permitir que os pais participem ativa e
construtivamente na vida do estabelecimento, ouvindo-os para melhor defenderem seus interesses e
os de seus filhos. Participar de conselhos institucionais que nos permitem trazer o ponto de vista da
maioria dos pais. O Proviseur dirige
o Lycée, tendo em conta as diferentes partes e ele é o único responsável pela tomada de decisões na gestão do dia-a-dia do
estabelecimento.

A FAPEE
A APE faz parte da rede da FAPEE
(Federação das Associações de
Pais de alunos de Estabelecimentos de Ensino Francês no ExteriorDurante as eleições para o conselho de administração da FAPEE,
nossa presidente foi eleita com o
objetivo de integrar a diretoria e
assim permitir que estabelecimentos com o calendário do ritmo sul
fossem representados.
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Apoio às famílias
Foram os representantes de pais de cada classe que nos permitiram estar o mais próximos possível das famílias e apoiá-las em
seu cotidiano. Graças ao seu trabalho de formiga, conseguiram
superar as dificuldades e propor soluções para vivenciar melhor
este ensino a distância. Representantes do Conselho Escolar e do
Conselho institucional permitiram que as perguntas das famílias
fossem levadas aos órgãos oficiais da escola. Muito obrigado a
eles pelo engajamento.

Orientação
Durante o fórum virtual de orientação que aconteceu de 1 a 5 de
junho, destinado aos alunos do ensino médio e organizado pelo
Lycée Pasteur, a comissão de orientação da APE contribuiu para a
coleta de aproximadamente 30 vídeos de profissionais voluntários de diversos setores de atividade que apresentaram sua
profissão. Eles plantaram uma pequena semente para ajudar os
alunos na reflexão sobre o percurso profissional. Nosso muito
obrigado aos voluntários.

Apoio e acolhimento Psicológico
Como parte de uma parceria, o Lycée
Pasteur e a APE criaram um núcleo de
apoio psicológico para as famílias durante este período de crise sanitária e
confinamento que desafiam nosso cotidiano. Gratidão à Karina Deburck,
nossa psicóloga escolar, por apoiar as
famílias nestes momentos difíceis.

Grupos de trabalho ligados à crise sanitária

Grupo de trabalho Desconfinamento
Desde o mês de maio, a direção do Lycée nos convidou a participar de um grupo de trabalho sobre o desconfinamento e a organização a ser adotada para um retorno presencial no respeito das
normas sanitárias.

Grupo de trabalho volta às aulas 2021
A APE realizou uma reflexão profunda sobre o início do ano letivo
de 2021, alimentada por nossas discussões com os representantes de pais de classes em todos os níveis e por sugestões
concretas de pais de alunos, sobre ensino híbrido, com transmissão simultânea, síncrono e assíncrono, bem como em plataformas
técnicas. Este trabalho leva em conta as experiências das famílias
ao longo deste ano de 2020, as recomendações da Educação
Nacional e as restrições de gestão do Lycée. Também aproveitamos os resultados de uma pesquisa realizada com 84 escolas
particulares e internacionais de São Paulo. Apresentamos este
contact@apepasteur.org.br
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Bolsa de livros usados
A APE organizou uma feira de livros
on line para as famílias interessadas
em publicar seus anúncios para
venda de livros escolares usados.
Obrigada à Alessandra pela ajuda.
Conectem-se nos dois endereços
abaixo:
https://padlet.com/secretariat94/
oo0qsqr192bihqkx (Fund I)
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trabalho e fizemos sugestões à direção do Lycée para o próximo ano letivo. As principais sugestões foram as seguintes:
• Educação para todos de maneira igual e equitativa;
• Um retorno presencial o mais rápido e amplamente possível;
• Um espaço de trabalho digital (ENT) e de comunicação claros,
únicos e oficial;
• Equipamentos e ferramentas adequados para todos, tanto
para ensino como para aprendizagem;
• Em caso positivo de COVID-19, evitar de fechar toda a escola
(regras claras a serem seguidas por toda a comunidade
escolar).

A Cantina
Propostas de cardápio para lunch-box foram apresentados ao grupo de trabalho cantina, a fim
de validar seu conteúdo caso essa solução seja
necessária devido a restrições sanitárias.

Os eventos deste ano
https://padlet.com/secretariat94/
u2b76ot72k8rh7t4 (Fund II e EM)

Festa de integração 6ème/5ème
Os alunos do 6º. ano foram recebidos pelos colegas do 5º. ano
para uma festa à fantasia. Esta festa marca a entrada no universo
dos “adultos” do Fund. 2. Houve desfile, cerimônia de premiação dos melhores figurinos e DJs! Agradecimentos a Aline,
Fernanda e Renata pela organização e aos alunos do 3o. EM
pela animação.

Os Jardins de Voltaire

Não se esqueça de verificar a lista
de livros e materiais de cada ano
pela página de internet do Lycée:
- os livros de leitura em francês ou
de línguas estrangeiras;
- os livros e manuais didáticos em
português;
- Cadernos e folhas a serem
adquiridas através de https://
www.impressoweb.com.br/
- Materiais escolares.

Neste ano a APE promoveu um projeto de sensibilização e
preservação do meio ambiente. Thierry Mabboux veio do Rio
de Janeiro para conduzir oficinas com os alunos do CM1 de
plantação de sementes de plantas da Mata Atlântica que estão
em vias de extinção. Infelizmente o projeto terminou prematuramente por causa da pandemia.

Você é uma obra-prima

contact@apepasteur.org.br
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Adesão APE 2021
A APE é uma associação de pais de
alunos voluntários, sem fins lucrativos ou de inclinação política. Os
recursos arrecadados são utilizados
exclusivamente em projetos em
benefício de nossas crianças. Ao
aderir à Associação, você permitirá
que ações sejam tomadas em seu
favor.
Precisamos de seu apoio! Cadastrese online em: https://apepasteur.org.br/adesao/formadesao-2021.php
Você é bem vindo em nossa associação. Cada membro tem direito a
receber um livro de lembranças
grátis do ano em que se associou.
Não hesite em nos contatar através
d o e - m a i l : c o n t a c t @ a p e p a steur.org.br ou visite nosso site e
descubra as nossas ações em
www.apepasteur.org.br

O livro do ano 2020
Nossos filhos adoram. Todos os
anos, eles folheiam com prazer.
Neste ano mais uma vez, apesar do
contexto atípico, Aline e o grupo de
voluntários trabalharam arduamente e elaboraram um livro de
lembranças inesquecível. No início
do próximo ano letivo, assim que as
condições sanitárias o permitirem,
iremos distribuí-lo às famílias membros da APE ou à aquelas que o
encomendaram.
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A APE lançou um concurso online solicitando às famílias que
reproduzissem uma obra de
arte. O primeiro prémio ex aequo foi atribuído à Família
VOISIN (obra de Tarsila do Amaral) e à família DUPRIEU (obra
de Marc Chagall). O grande
prêmio especial do júri foi concedido à Família GUERRA.

Soliday

Um evento virtual de solidariedade, sorteio, leilões, jogos
e atividades para arrecadar fundos para ajudar famílias em dificuldade. Estes fundos permitiram ajudar as famílias especialmente com o acolhimento psicológico. Obrigado a todos os
palestrantes voluntários e também a Aline, Andrea, Fernanda
e Silvia pela ajuda neste evento.
Obrigado por sua participação.
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