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TESTe

Não é humano buscar conforto no meio de um desconforto generalizado presente em nosso cotidiano?
O Pequeno Falante não consegue evitar. E o positivismo irredutível destas redatoras transpira neste
artigo; queiram desde já nos desculpar!

A experiência acumulada nestas últimas semanas tanto para nossas crianças como para
seus professores faz desta nova etapa do ensino híbrido na qual evoluímos, uma esperança.
E não é nem nossa CPE, Myriam Shimazumi, nem nossa diretora adjunta, Piedade E. Silva, que irão
desmentir. Durante a entrevista que elas nos concederam, não deixaram de salientar, como vocês verão,
a que ponto nossos filhos se destacam pela sua bondade e solidariedade. E a solidariedade não é
uma palavra vazia! Qualquer que seja a idade, eles têm uma definição pessoal e precisa...

Solidários, vocês também o são, caros pais voluntários que respondem presente aos apelos da APE
quando esta constitui, cria ou reativa suas comissões e seus projetos anuais. Dez comissões este ano.
Diversas, variadas, inéditas ou clássicas, elas esperam por vocês!
Solidários e voluntários. Solidários e ativos.

No entanto estaríamos nos enganando, e esquecendo por excesso de confiança, o contexto em que
vivemos. Sim a pandemia continua presente, sim nós ainda sofremos suas ofensivas e sim ela mudou
profundamente nossas vidas. E aqui mais uma vez, são as crianças que nos mostram o caminho.
Eles adotaram novas práticas, novos hábitos sanitários porque eles sabem que o respeito do protocolo
representa também solidariedade.

À propósito, vocês conhecem na ponta da língua o protocolo sanitário do Lycée? Preparamos para vocês
um divertido e muito esclarecedor teste a respeito. Que tal? A suas máscaras, preparar, ... !

Qual é o meu nível de conhecimento do protocolo sanitário da escola?
A volta às aulas dos alunos é acompanhado por um reforço da vigilância sanitária
com aplicação estrita do protocolo sanitário escolar. Medidas preventivas, desinfecção,
isolamento ...
Você realmente conhece o protocolo sanitário do Lycée Pasteur?
A APE convida você a testar seus conhecimentos em 11 perguntas.

Começar o teste. Download o protocolo da escola aqui.

https://forms.gle/Dim4rqvhwsptwFsQ6
http://www.lfpasteur.com.br/img/Protocoles%20sanitaires%20-%20%20Protocolos%20sanit%C3%A1rios.pdf
https://forms.gle/Dim4rqvhwsptwFsQ6
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FOCUs

INTERVIEW

Intrevista cruzada
Piedade E Silva

(assessora pedagógica)

Myrian Shimazumi 
(CPE)

Há quanto tempo vocês trabalham no Lycée Pasteur de São Paulo?
Myrian Shimazumi (MS) : cheguei como monitora escolar do primário
em agosto de 1998. Alguns anos mais tarde a Vida Escolar, que já existia,
porém de forma separada (primário e secundário) se estruturou.
Hoje sou CPE e trabalho na Mairinque. É verdade que conheço bastante
os alunos e que, ultimamente, cruzo também alguns antigos alunos que
se tornaram pais de alunos escolarizados aqui.
Piedade E Silva (PES) : Minha chegada foi mais recente. Sou Assessora
Pedagógica do ensino fundamental II e do ensino médio desde
o dia 1º de agosto de 2019.

WEBINAIRE: Escola e Covid

Dr. Ricardo Fonseca
 Chefe da pediatria

do Hospital Sírio LIbanês

Dia 6 de maio, a APE organizou um webinar com o médico Dr. Ricardo
Luiz Affonso Fonseca, pediatra coordenador do pronto atendimento e
médico da saúde escolar do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.
Depois de ter repassado as principais vias de transmissão do vírus 
- gotas e aerossóis - o Dr. Ricardo insistiu na importância de respeitar
as medidas de prevenção: higiene das mãos, uso de máscara e
distanciamento social, inclusive com as crianças mais jovens.
A respeito das máscaras, não é recomendado que se use máscaras
cirúrgicas ou sobreposição de máscaras nas crianças: o uso de máscaras em tecido ou papel, trocadas
frequentemente, oferece à criança uma boa proteção. Ele reconhece que fazer com que estes gestos
sejam um hábito para nossas crianças requer paciência e pedagogia, mas eles são essenciais para
manter a escola aberta! O Dr. Ricardo também dividiu informações tranquilizadoras no sentido 
de que o vírus circula pouco nas escolas, e que as crianças parecem sempre poupadas pelo vírus.
Já que não existe risco zero, o Dr. Ricardo aconselhou os pais a privilegiar encontros ou festas
em pequeno “comitê” e sempre em área externa, em ambientes bem arejados, ao invés de locais
fechados com muitas pessoas, reconhecendo também a importância da socialização para o bem estar
e o desenvolvimento das crianças.

A APE se propõe a organizar novos encontros com outros profissionais
da área de saúde, e espera anunciar em breve mais um evento.
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INTERVIEW (continuação)

Como vocês definem seu papel?
MS: Meu papel é coordenar a equipe da vida escolar. Mas, desde a chegada da pandemia, o papel
da vida escolar mudou, já que nós acompanhamos as conexões dos alunos em EAD juntamente com
os professores, nós cuidamos para que as regras sanitárias estejam sendo bem respeitadas.
Somos o elo o mais próximo possível entre os alunos e sua família.
PES: Sou a conselheira principal do Orientador Pedagógico e sou encarregada da organização
da vida educativa.

Como vocês estão vivendo este ano escolar em plena pandemia?
MS : Estamos nos reinventando; nem mesmo a chamada dos alunos pode ser feita da mesma forma.
Além disso, estamos extremamente atentos. O contexto não nos ajudou no nosso acompanhamento
dos alunos. Precisamos desenvolver novos hábitos; ganhei uma nova ferramenta: um celular!
É o mesmo trabalho, mas feito de outra forma.
PES: Vivemos meses inteiros confinados em ruptura física com os alunos. Foi muito difícil viver essa fase.
Foi necessário estreitar os laços entre a escola e seus atores, que estavam se rompendo por conta da
distância. Ainda bem que tivemos o apoio da nossa psicóloga Karina. Hoje, estamos dando um passo em
direção à normalidade com um funcionamento híbrido. Reencontramos nosso papel, acrescentado de
novas facetas que tivemos de aprender no curso do ano passado.

Quais foram as reações das crianças relativamente às medidas sanitárias impostas? Como
elas estão reagindo hoje? 
MS: O uso da máscara nunca foi um problema, mesmo se, na primeira semana, precisei distribuir
algumas a crianças que não haviam trazido máscaras o bastante. A verdadeira dificuldade e
o que requer mais vigilância de nossa parte é manter o distanciamento na cantina, no recreio, 
na quadra de futebol, que, aliás, eles não têm o direito de usar. Mas eles estão respeitando as regras.
Mesmo quando é necessário manter as janelas abertas e que está frio! No fundo, o problema está
mais localizado na saída da escola, quando os mais velhos saem da escola e tiram a máscara...
PES: Repetimos constantemente as instruções. Agora, estamos enfrentando uma grande incerteza junto
às crianças; eles se perguntam quando é que eles vão poder retomar a vida deles antes da pandemia...

Vocês observaram mudanças de comportamento nos alunos após meses de EAD e uma volta
progressiva do presencial?
PES: Todo mundo está sentindo um cansaço psíquico. Os organismos estão claramente cansados e nos
tornamos todos desconfiados.
MS: As crianças querem liberdade e isso é bastante compreensível. Pessoalmente, vejo uma evolução
muito positiva nos jovens: eu os sinto mais colaborativos e mais estudiosos. Eles vêm sempre me ver;
acho que o papel de representante de sala tomou uma nova dimensão. Eles se engajam mais e
trabalham comigo cotidianamente pelo bem-estar de seus colegas.
PES: No entanto, observamos um índice de ausência no presencial bastante elevado em alguns níveis,
como se estivessem usando o sistema híbrido “à la carte”. Fazemos questão de manter um discurso
de empatia e positivo para tranquilizar tanto os alunos como os pais.
Mas queremos que saibam que precisamos de vocês, pais, e de vocês, crianças!
Assim como a Myrian, tenho observado muita ajuda mútua entre os alunos. A relação entre eles e
seus professores evoluiu igualmente para uma maior confiança e comunicação.
Pelo contrário, eu não penso, como li em alguns jornais, que nossos jovens sejam uma geração
sacrificada; hoje, a relação deles com a escola mudou e, a meu ver, para melhor. De qualquer forma,
devemos continuar a nos apoiar mutuamente.
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EAD - Palavras de crianças

O que é solidariedade?
« É doar sem pedir nada em troca. »

« Se alguem esta triste, uma outra pessoa pode ficar

« Solidariedade é quando você imagina como seria se você fosse na situação de
outra pessoa com problemas, e aí você a ajuda, porque você sabe como

« É se ajudar um ao outro para poder avançar juntos. » L. 10 ans 6ème
« É generosidade, se dispor a fazer alguma coisa por conta de alguma situação
difícil para outra pessoa. » C. 12 ans, 5ème
« Ser solidário significa garantir que todos tenham a mesma chance de sucesso e
não deixar ninguém para trás. » J. 15 ans, 2nde

 J. 7 ans, CE1

com ela, ou quando uma pessoa fica de castigo,
o amigo dela vai com ela. » T. 8 ans, CM1

ela es sente. » C. 10 ans, CM2

Implementação dAS comissões

As comissões APE
Na quinta-feira 20 de maio foi realizado um conselho da APE para apresentar e organizar
suas comissões. Para todos aqueles que não tiveram a possibilidade de participar, segue
uma pequena síntese das propostas da APE para o ano de 2021:

Comissão "Accueil":  já tradicional na APE, ela procura favorecer a inclusão de novas famílias
na comunidade escolar, dividir informações úteis e boas práticas, de modo a facilitar a integração
dos alunos e de seus pais. Esta comissão inclui também a organização das aulas de francês para
estrangeiros - FLE.

Comissão ação solidária: A APE propõe este ano de trabalhar junto com a direção e a equipe
pedagógica do Lycée para implementar um programa de ação solidária no Lycée Pasteur. Com o
objetivo de ajudar nossos alunos a desenvolver seus valores morais e cívicos, diferentes atividades
serão desenvolvidas em classe que levarão a ações solidárias concretas. A solidariedade que faz passar
o outro na frente de seus interesses pessoais, ela permitirá a cada um de desenvolver na sua
consciência um sentimento de pertencimento e engajamento enquanto cidadão, baseados nos princípios
fundamentais de empatia e entreajuda.

Comissão cantine: A APE se engajou, e isso já faz alguns anos, a melhorar os menus da cantina
propostos pelo prestador do serviço. Desde então, importantes modificações foram implementadas.
A APE continuará a acompanhar a prestação deste serviço.

Comissão diversidade: Esta nova comissão se propõe a abordar as questões ligadas à diversidade
no meio escolar, passando de uma lógica de integração para uma lógica de inclusão.
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Implementação dAS comissões (continuação)

Comissão "Emploi du temps": Os horários de saída são muito variados em função da série do aluno.
A APE procura a cada ano colaborar com a direção na organização do tempo escolar.

Comissão Eventos: Compartilhar momentos fortes dentro da escola, animar a comunidade escolar,
e favorecer os encontros e trocas são os objetivos desta bela comissão! A APE participa da organização
de várias festas que acontecem na escola, como a Festa Junina e a Festa de fim de ano, ou ainda
as festas de integração.

Comissão Livro  do ano: Este livro tão esperado a cada ano demanda muito trabalho e organização
de maneira a registrar as lembranças do ano escolar. Este ano, sem dúvida, a APE irá trazer a todos
um meio para relembrar os melhores momentos divididos. 

Comissão Orientação: Esta comissão se destina a ajudar os estudantes a definir seu futuro percurso.
A APE participa ativamente em conjunto com a equipe pedagógica do Lycée na organização do encontro
das profissões, e também dos salões de orientação pós-Bac. Além disso, a APE propõe “ateliers” para 
a preparação das provas orais previstas em algumas escolas de nível superior.

Comissão Rede: A rede é um instrumento fundamental para facilitar a comunicação entre os pais
de alunos - APE - escola. A comissão propõe um acompanhamento das funções dos representantes
de classe, e isso, durante o ano todo.

Comissão Transporte: O transporte escolar é um serviço independente da escola. A comissão
Transporte analisa a oferta do serviço, propõe alternativas e revisa os protocolos (de segurança,
sanitário …). A utilização e o bom funcionamento do “dépose minute” também são objetos desta
comissão.

Convidamos a todos a se juntar à nós, pois toda contribuição é bem vinda! Se uma destas
comissões despertou seu interesse, não hesite em nos contatar: contact@apepasteur.org.br

As comissões obrigatorias do Lycée
A formação das comissões obrigatórias da escola também foram pautas do última Conselho
Institucional, realizado no último 26 de maio, a saber:

Conselho do Segundo Grau: Este conselho tem como objeto a preparação do conselho institucional.
O conselho é composto do diretor, diretor adjunto, gestor da escola, representantes dos funcionários e
dos professores, e representantes dos pais e dos alunos.

Conselhos de disciplina do Fundamental II e Ensino Médio: Os conselhos de disciplina podem
determinar uma sanção ao aluno que comete uma falta. Eles são compostos pelos representantes
da administração, bem como pelos representantes dos professores, pais e alunos. As sanções
possíveis são: advertência, repreensão, exclusão temporária da classe, ou exclusão temporária ou
definitiva do estabelecimento ou de seus serviços anexos.

Comissão “calendário escolar”: Esta comissão foi criada pelo Diretor e tem como objetivo harmonizar
as regras locais e aquelas da AEFE, com relação à organização do ano letivo.

mailto:contact@apepasteur.org.br
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Não é segredo que a leitura traz muitos benefícios. Quando feita regularmente, ajuda a desenvolver:    
a capacidade de escutar e de concentrar-se, as aptidões para se expressar e comunicar melhor, 
a capacidade de interpretar as emoções e as expressões, as aptidões a construir imagens mentais 
e imaginar, capacidades analíticas e autoconfiança.

As habilidades de leitura desempenham um papel fundamental no sucesso acadêmico dos alunos e 
é o prazer da leitura que terá maior impacto no desenvolvimento dessas habilidades. Embora aprender
a ler seja uma missão central na escola, a família desempenha um papel importante na promoção 
do prazer da leitura, durante a infância e em todas as fases da vida.
Hoje, quase 1 em cada 10 adolescentes têm dificuldade em ler e compreender textos simples. Segundo
a socióloga Sylvie Octobre, “Os jovens ainda lêem, mas não os livros”. 

Pesquisas mostram que as dificuldades de leitura e escrita têm consequências no nível do aluno em
todas as disciplinas e também no desenvolvimento de seus estudos: as dificuldades de leitura que
persistem na criança de 7 anos multiplicam por 4 o risco de abandono escolar aos 15 anos.
No mesmo tempo, estima-se que ler por prazer 3 horas semanais aumenta a motivação e o sentimento
de competência.

Convidamos você a acompanhar a bienal da Bibliothèque Nationale de France em 16 de junho.
No centro desta edição, a mediação em torno do livro infantil na Europa do século XXI. Para saber mais,
clique aqui. 

Os proximos plantões da 
 APE serão realizados das
08h00 as 09h00 :
- quarta-feira 2 junho,
- quinta-feira 10 junho,
- terça-feira 15 junho.

Você sempre pode entrar em
contato com o APE por e-mail :
contact@apepasteur.org.br

PERMANênCIAS

Leitura, prazer e apreNdizagem

A APE acaba de receber
novos tamanhos de camisetas
e moletons. Também existem
livros do ano de diferentes
anos.
Não hesite em passar
seus pedidos ou venha nos ver
durante as permanências.

AdesÃo
Sigam a APEnas redes sociais

Goodies

Precisamos do apoio
de vocês. Aderem à APE !

Clique aqui

CHAMADA

Vocês são pais de crianças
com dificuldades de
aprendizagem (DYS) e querem
trocar e compartilhar
experiênças?
Entre em contato no seguinte
endereço:
dys.bresil@gmail.com

https://www.facebook.com/lyceepasteursp
https://www.instagram.com/ape_lycee_pasteur_sao_paulo/
https://apepasteur.org.br/fr/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/troisieme-biennale-de-la-litterature-de-jeunesse-i-la-mediation-autour-du-livre-de-jeunesse
https://apepasteur.org.br/adesao/index.php?lang=fr
https://apepasteur.org.br/adesao/index.php?lang=fr

