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le petit bavard

editorial
Resiliência: aptidão de um indivíduo de se reconstruir e de viver de maneira
satisfatória em detrimento de circunstâncias traumáticas.
Vocês se deram conta a que ponto esta palavra volta com frequência nas conversas? Seja na mídia,
nas redes sociais ou na esquina, esta palavra está na boca de todos. Omnipresente, ela se impõe a nós,
que gostemos ou não.
Mas, a propósito, nossas crianças não são uma ilustração maravilhosa da resiliência? Estas crianças que,
em sete semanas, passaram de ir à escola todos os dias, a um dia sim outro não, e depois um dia a cada
três, se mantendo sempre conectadas. Estas crianças que agora ocupam seus quartos, nossas salas
de estar, nossos escritórios para fazer desses espaços suas salas de aulas virtuais. Estas crianças
esvaziaram suas mochilas mas sem guardá-las de verdade, para, quem sabe, uma nova mudança.
Estas crianças que não cessam de nos lembrar que a escola é na escola, e que ainda assim, aprendem,
evoluem, inventam, entre uma aula de EAD e outra.
E o que dizer dos professores! Até pouco tempo, eles passavam de uma sala para outra, e agora fazem
malabarismos entre pronote e padlets, oferecendo aulas tão vivas quanto possível para esquecer
os microfones desligados. Resilientes mas não resignados: é sempre possível fazer melhor!
Resiliência, sim, mas… Nestes tempos incertos, instáveis e em constante mudança, onde queremos fazer
crescer esta nova qualidade, não é da boa e velha normalidade que nossas crianças mais precisam?
Normalidade e regularidade, reencontradas na excitação de participar das eleições dos alunos
representantes de classe. Normalidade e regularidade, também, escondidas no coração deste imenso
estresse seguido de orgulho depois de ter participado de um “concours général” (olimpíadas).
Normalidade e regularidade, ainda, na espera impaciente das férias que se aproximam. Tantos pequenos
e grandes momentos da vida de estudante, e de pais, de referências que voltam todos os anos, apesar
das circunstâncias, para a maior felicidade de cada um, como garantidores do bem estar de todos.

Sonia Anckenmann
Presidente APE 2021

Pesqui
FOCUSsa
Mas, afinal, o que é a APE?
Muitos não sabem, mas os pais de alunos ocuparam por muitos
anos um lugar marginal no sistema escolar francês, com pouco
espaço para contribuição.
Foi a partir dos anos 60s que os pais de alunos passaram a
participar dos conselhos de administração das escolas, e, então
sua presença nas escolas se amplia, em especial após 1984.
Surgem, então, as associações dos pais de alunos!
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FOCUs (continuação)

As associações de pais de alunos representam os interesses comuns
dos pais dos alunos, nos estabelecimentos de ensino que seus filhos
frequentam. Atualmente, as associações participam da vida da escola
tanto do ponto de vista administrativo quanto educativo.
Mas calma, as associações não podem tudo!O papel desempenhado pelas
associações na estrutura escolar está estabelecido pelo Ministério
da Educação francesa. As associações têm como missão principal informar os pais sobre a vida da
escola em geral: as reformas do ensino, eventos e projetos pedagógicos, orientação... As informações
podem chegar aos pais associados pelo site da associação, por informativos, e, também, por intermédio
dos representantes de classes.
As associações trabalham diretamente com o diretor da escola e as demais hierarquias escolares
(conselheiros de educação, professores...), e servem também como intermediários. Como mencionamos
em nosso primeiro informativo, as associações participam dos Conselhos Institucional e Escolar,
mas também têm participação no Conselho de Gestão, com 2 assentos. Esse conselho é constituído
por 4 representantes da sociedade civil, nomeados pelo Cônsul Geral da França, além de uma diretoria
constituída por 4 pessoas nomeadas também pelo Cônsul Geral da França.
Conta ainda com a participação da diretoria da escola. Como o nome indica, este conselho trata
de questões financeiras como a gestão da massa salarial, e portanto, assuntos que não se referem
à pedagogia.
A Associação de Pais dos Alunos do Lycée Pasteur em São Paulo – APE se propõe a desenvolver
exatamente este papel de intermediário com a Diretoria da escola. Sobre questões relativas à disciplina
em classe, respeito dos programas escolares, comportamento de alunos e/ou reação dos professores,
as associações de pais podem debater, por exemplo com o diretor da escola, ou diretores adjuntos,
com discrição, de modo que é bastante útil para os pais poder contar com uma estrutura que permita
encontrar soluções para problemas que possam estar enfrentando com a vida escolar de seus filhos.
Mas a nossa APE quer também ir além, promovendo e realizando ações que possam ter um impacto
e enriquecer a vida escolar de nossos filhos no Lycée Pasteur!

E os representantes de pais?
Os representantes de pais são aqueles eleitos pelos demais pais da escola para representá-los
nos Conselhos Institucional e Escolar, conforme havíamos comentado no nosso Petit Bavard Nº 01.
Aliás, esperamos que você tenha participado das eleições dos representantes de pais do Lycée Pasteur
que aconteceram na semana passada. Este ano, tanto para o Conselho Institucional como para o
Conselho Escolar, apenas as listas organizadas pela APE foram apresentadas.
Se você perdeu este momento, veja abaixo os pais representantes eleitos para o ano de 2021:
Conselho Institucional - Titulares: Sonia Anckenmann, Mariana Heck, Martine Merandon Ayala e Olivier
Girard
Suplentes: Muriel Asseraf, Clarisse Faria-Alves, Julie Babonneau e Carolina Belmar Forissier
Conselho Escolar - Titulares: Sonia Anckenmann, Mariana Heck, Muriel Asseraf, Clarisse Faria-Alves, Jessica
Herbritch Solleiro, Marie Caro Viviani, Olivier Girard, Lessel Dellamana Simonsen, Carolina Belmar
Forissier, Ambre Delage, Marianne Comparato, Maylis Ciarletti, Magali Fossat, Paloma Paturle e Natalia
Renteria
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Suplentes: Aline Briganti, Alice Song, Anissa Benousaid, Emilie Pinchiaro, Zeina Hubau, Gabriela Muller,
Issam Emile Ayoub, Emilie Matheiski, Isabel de Almeida Prado, Carolina Botelho Bert, Paula Miraglia,
Fernanda Cançado, Elodie Seng, Pedro Rauber e Claudia Marcato Ferraz.
Os Conselhos são momentos importantes de troca entre a Escola, os professores, funcionários,
representantes dos alunos e representantes dos pais, mas também reuniões de tomada de decisões.
É durante o Conselho Institucional, por exemplo, que se discute o regulamento da escola, a organização
da carga horária, questões pedagógicas e o calendário escolar, dentre outros temas.
A elaboração do calendário escolar do Lycée Pasteur respeita regras específicas impostas às escolas
francesas no estrangeiro, e ao mesmo tempo a legislação brasileira. A esse respeito, cabe lembrar
que nosso Lycée Pasteur está inserido no chamado “cône sud”, que reúne todas as escolas francesas
da América Latina, e os calendários destas escolas buscam ser o mais similar possível entre eles por
conta dos exames escolares oficiais, assim como dos momentos de formação dos professores da região.

O ano escolar deve respeitar um ritmo de trabalho pedagógico, intercalando cinco períodos de trabalho
de duração equivalente com períodos de férias, respeitando o ritmo de aprendizagem dos alunos.
Sua elaboração é discutida entre a diretoria, representantes dos professores, funcionários e pais
da escola. Aprovado em Conselho Institucional, o calendário é submetido ao Inspecteur de l’Education
Nationale – IEN, responsável pelo Brasil, depois ao posto diplomático, e finalmente à Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger – AEFE. Qualquer alteração deve passar por cada uma destas
instâncias, respeitando-se os prazos previstos para convocação das mesmas.

E os representantes de classes?

Os representantes de classes exercem um papel diferente, e é necessário distinguir os papeis
dos representantes das classes do Ensino Médio e do Fundamento II, e dos representantes
das classes do Maternal e Fundamental I.
Enquanto as classes do Secundário devem necessariamente ter representantes de classes, para
as classes do Primário, a escola não tem o dever de constituir tal representação. Mas o Lycée Pasteur
optou por trabalhar também com a representação das classes do Primário. No Secundário, os
representantes de classes participam dos três conselhos de classe que acontecem no final de cada
trimestre. Uma lista de representantes é apresentada pela APE ao diretor da escola para aprovação
e validação.
Ser representante de classe é uma excelente maneira de entender melhor a dinâmica da classe
que seu filho frequenta. É também uma oportunidade para conhecer os professores, e, também
os alunos, pois estes também são representados nos Conselhos de Classe. Após o Conselho,
cabe aos representantes redigir um relatório do conselho a ser divulgado aos demais pais da classe.

Quanto ao Primário, os representantes desempenham um papel importante na comunicação entre
os professores e demais pais, assim como podem ajudar na resolução de eventuais problemas,
envolvendo caso necessário a diretoria.

E temos uma novidade...
Além desta estrutura tradicional de representação de classes, a APE traz uma novidade com a designação
de um representante por nível, formando uma representação em pirâmide, permitindo mais eficiência
em termos de comunicação.
Por outras palavras, cada nível, Ensino Médio (Lycée), Fundamental II (Collège), Fundamental I
(Elémentaire) e Maternal (Maternelle), terá um representante. A ideia é que este representante reúna as
sugestões, ideias, reivindicações do nível que ele representa, e as apresente com frequência e rapidez
à APE para que esta possa, juntamente com eles, apresentá-las à diretoria.
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pesquisa EAD
O ensino à distância foi reimplantado no Lycée Français desde quarta-feira, 17 de março. Com base
na sua experiência e elaborado graças à mobilização das equipas pedagógicas e administrativas,
ele se apoia essencialmente em três ferramentas de comunicação de conteúdos aos alunos: webres,
pronote e padlets.
Após uma semana de ensino à distância, a APE propõe lançar uma pesquisa anônima visando todos os
alunos da escola, desde a Toute petite section do maternal até a Terminale. Sendo assim, seremos
gratas se você puder preencher o questionário abaixo por criança para que a análise por nível seja
mais próxima da realidade.
O objetivo não é sermos exaustivos, mas permitir uma avaliação rápida da experiência da educação
a distância por parte das famílias, pais e alunos. O relatório será comunicado ao Lycée Pasteur para
que sejam eventualmente feitos ajustes.
Clique aqui para responder à pesquisa

EAD - Palavras de crianças
O que você faz para relaxar entre
uma aula de EAD e outra?
« Je n’ai pas le temps de décontracter !! » A, 6ème
« YouTube ou Discord avec mes copains ! » F, 3ème
« Je crée une salle virtuelle pour bavarder avec mes copains ! » H, CM2
« Un peu de lecture allongée sur mon lit », S, CM2
« J’ai du mal à décrocher alors j’appelle mes copains », J, 2nde
« Je joue avec Lalilo », R, CE1
« Bah, j’ai pas le temps de me détendre » L, 6ème
« Je regarde des séries ou je parle à mes amis », A, 4ème
« Je me lève, je m’étire, j’embrasse mon papa ou ma maman, je prends un goûter,
et je fais une activité manuelle, un puzzle, un bracelet, une sculpture en pâte à modeler,
un dessin » T, CM1
« Ando um pouco, bebo água, converso com pessoas sem ser online » P, 3ème
« Eu como, deito um pouco, e converso com meus amigos em uma outra sala Jitsi » A, CM2
« Eu dou uns pulos na minha cama e faço umas cambalhotas » C, 6ème
« Quando acaba minha aula e tenho um mini intervalo de 10 minutinhos, eu vou para
a minha cama, me estico e vejo meu celular ! » C, 5ème
« Moi, pour me décontracter, je mange et je lis beaucoup de manga » M, 3ème
« Je parle para visio conférence avec mes amis » S, 5ème
« En général, il n’y a pas de temps pour se décontracter. On a trop de devoirs. Parfois,
si j’ai un peu de temps, je m’allonge sur mon lit » V, 2nde
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Aulas de fle para os pais
As aulas de FLE (Francês Língua Estrangeira) organizadas pela APE
tiveram início em Março! São 5 turmas por semana, de forma virtual,
com duração de duração de 3 meses. Elas reúnem pais de alunos que
desejam aprender francês, mas também entender o funcionamento
de uma escola francesa no exterior, e interagir com a comunidade
escolar com maior facilidade. Boas aulas para os quase 60 alunos
inscritos!
Obrigada às duas maravilhosas professoras, Christiane e Florence, que combinam expertise e talento
para garantir cursos da mais alta qualidade. E obrigada a todas as voluntárias da APE sem as quais
esse projeto nunca teria sido possível: Kety, Priscila e Janaína.

redes sociais
Não perca

Esta semana na página
Facebook da APE e na conta
Instagram ...

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

perca
Não

no lycée
Graças a esta seção, nunca
perca um evento do Lycée
Pasteur.
Embaixadores iniciantes
Provas do Concours
Général que distingue os
melhores alunos do
secundário
Eleições de representantes
de classe para crianças do
ensino fundamental e
médio e primeiros passos
como cidadão para 6ème
Primeiro conselho
administrativo escolar do
ano

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)

AdEsão
Precisamos do seu suporte.
Junte-se à associação.
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