março 2021 - Vp

e
t
n
a
l
a
f
o
n
e
u
q
O pe

le petit bavard

editorial
”Não nos submetemos ao futuro, nós o fazemos.”
Quando Georges Bernanos escreve esta frase, é em solo brasileiro
que está instalado. Podemos acreditar que este país inspira
comprometimento?
Pois é justamente o compromisso que nos uniu, Muriel, Clarisse,
Mariana e Sonia, quatro mães de origens diferentes para assumir a responsabilidade da Association
des Parents d'Élèves du Lycée Pasteur.
O que todas nós queremos nada mais é que ver os olhos risonhos e orgulhosos de nossos filhos quando
falam sobre sua escola e descrevem em suas palavras e em suas anedotas, sua nova realidade.
Não importa a máscara, contanto que tenhamos escola!
Juntas, queremos realizar nossos projetos e ao mesmo tempo dar continuidade às ações realizadas por
Kety, Marcio, Paula e Maria. Que se sintam agradecidos: o apoio que eles nos deram com humildade e
amizade, nos acompanharão por muito tempo.
Conforme nossa proposta, queremos consolidar o diálogo entre vocês, famílias, nós, APE e o próprio
Lycée, criando desde já uma rede organizada de representantes de classes. Vamos nos assegurar para
que a força de nossas duas culturas francesa e brasileira permaneçam o pilar da identidade do Lycée
Pasteur, promovendo eventos, conferências e outros encontros. Vamos garantir que cada novo aluno e
sua família se tornem o mais rápido possível parte da escola graças a um sistema de apadrinhamento,
realização de encontros e a promoção dos cursos de FLE.
Por fim, cada uma de nós gostaria de agradecer vocês, pais, pela confiança; saberemos representá-los.
E uma vez que só é possível haver envolvimento dentro de uma comunidade representativa, permita-nos
convidá-los a se juntar a nós, participando e aderindo à APE!

Sonia Anckenmann
Presidente APE 2021

Pesquisa
A equipe APE 2021 gostaria de saber suas
expectativas em relação às missões
da associação de pais de alunos. Por este
motivo, convidamos todosa responder
o questionário online (clique aqui).
Esta pesquisa leva apenas 3 minutos e
será de grande ajuda para nós. Desde já,
obrigado pela sua participação!
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Volta às aulas
As palavras das crianças
« Mãe, eu tô feliz de fazer novos amigos e conhecer a professora
boazinha! » Lara, 6 ans
« Na cantina, temos dificuldade em nos entender com os amigos
por causa do plástico que existe entre nós. » Sofia, 6ans
« Mamãe, nós temos 2 recreios na escola! »
« Ir a escola ... É tão 2019! » L., 17 ans
Luca, 6 ans
« Eu gostava muito da outra escola, mas eu
« Por que o Sérgio vai à escola todos
gosto muito mais do Liceu. » Lucas, 4 ans
os dias e eu não?! Eu também quero ir lá
« Mamãe, hoje fomos na biblioteca, foi tão legal,
todos os dias! » Andrea, 7 ans
olha o livro que eu escolhi para ler. » Luca, 6 ans
« A escola é tão incrível, eu quero até jantar
« Hoje eu vou pra escola, né, mãe?! » Heloisa,
na escola! » Manon, 3 ans
4 ans (ao acordar)
« Mamãe, eu queria mudar de grupo todo
« Hoje, a professora mudou a máscara dela
dia, assim eu vou para a escola todo dia! »
na minha frente, foi engraçado... Eu tinha
Alice, 5 ans
esquecido o rosto dela! » J., 14 ans

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS PAIS
Todos às urnas! Virtuais e seguras!
As eleições dos representantes dos pais de alunos ao Conselho Institucional e ao Conselho
Escolar acontecerão este ano entre os dias 23 e 25 de março. O voto será eletrõnico, através
do Webres. Todos estão convidados a votar; cada pai terá direito a um voto. As listas para
o Conselho Escolar devem contar com 15 representantes titulares e 15 suplentes. As listas
do Conselho Institucional devem contar com 4 representantes titulares e 4 suplentes.
As listas deverão ser enviadas ao Diretor da escola até sexta-feira 12 de março.
A APE irá apresentar uma lista de representantes de pais de alunos para um mandato de
um ano.

Mas, à propósito, o que são estes conselhos?
O Conselho Institucional é o órgão principal que trata das questões do estabelecimento,
tanto no que se refere ao primeiro como ao segundo grau. Ele é competente para todas
as questões pedagógicas e educativas da escola. Ademais, o Conselho aprova as decisões
do Conselho Escolar e do Conselho do segundo grau, e se reuni ao menos 3 vezes por ano.
Ele é composto por membros da administração, dos representantes dos pais eleitos,
dos representantes dos alunos assim como dos representantes dos funcionários.
O Conselho Escolar é o órgão consultado para debater os temas relativos ao funcionamento
pedagógico da escola maternal e primária, em especial no que diz respeito à organização
do tempo, ao calendário escolar, e ao projeto escolar, dentre outros temas. O Conselho Escolar
se reuni ao menos 3 vezes por ano, antes da realização da reunião do Conselho Institucional.
A diretora da escola, os 15 representantes de pais eleitos e os 15 representantes
dos professores têm direito à um voto.
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reorganização do ensino presencial
Jardim da infância
TPS e PS
100% dos alunos
Todos os dias de 07h50 às
14h20, quarta-feira atè 11h50

Elementar
CP ao CM2
35% dos alunos
A cada três dias, de 07h50 às
14h20 quarta-feira incluída

MS e GS
50% dos alunos

Secundário
6ème à 2nde
35% dos alunos
A cada três dias, horários de
acordo com a planilha

1ère e T
Apenas os cursos
de especialidade serão
presenciais.

Dia sim, dia não, das 7h50 às
14h20, quarta-feira incluída

Atividades extra-curriculares
MS ao fundamental II
Os alunos participarão das atividades apenas no(s) dia(s) em que estarão presentes nas aulas.

PERMANênCIAS
As permanências da APE
estão suspensas até novo
aviso. Assim que as
condições sanitárias o
permitirem, iremos
comunicar as datas
previstas.
Você sempre pode entrar
em contato com o APE por
e-mail :
contact@apepasteur.org.br

no lycée
Lançamento do aplicativo
Lycée Pasteur SP já
disponível no download da
App Store e Play Store.
Participação do secondaire
no projeto "Prix Macondo",
prêmio literário dos liceus
franceses da América do
Sul.
Eleição de funcionários e
representantes dos pais no
Conselho Institucional e
Conselho Escolar.

Bolsa de
livros
A bolsa de livros
permanecerá online
durante todo o ano letivo. As
famílias interessadas podem
postar seus anúncios lá.
Para acessar a bolsa de
livros:
- elementar (clique aqui)
- secundário (clique acqui)

Adésão
ca
r
e
p
Não

Precisamos do seu suporte.
Junte-se à associação.
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