
Palavra da Direção

Em maio, completam-se 90 anos da constituição da

Sociedade Civil Lyceu Franco-Brasileiro “São

Paulo”, que, mais tarde, tornou-se a Fundação Liceu

Pasteur. A longevidade da Instituição é motivo de

orgulho para todos nós. Qual é a receita para lidar com

as mudanças que não cessam de ocorrer na Sociedade,

na Legislação, nas Ciências e naTecnologia?

Após uma longa temporada de vestibulares, nada melhor

do que reencontrar os colegas na cantina do Liceu para

comemorar, de uma forma descontraída, a conclusão do

Ensino Médio e o ingresso na faculdade, tudo acompanhado

de umas boas pizzas!

Carnaval

Pizzada dos Aprovados

Sábado Esportivo
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Jogos de Raciocínio

Na véspera do feriado de Carnaval, os alunos da Educação

Infantil já começaram a entrar no clima da festa na

própria escola!

No último sábado de fevereiro, enquanto acontecia a primeira

reunião do ano entre Pais e Professores, o Liceu organizou uma

série de atividades esportivas para divertir os alunos de todas

as faixas etárias.

No dia 16 de março, aconteceu a 3ª Edição dos Jogos de

Raciocínio, na qual alunos e pais se uniram para se divertir

quebrando a cabeça em diversos tipos de jogos e atividades.

0ANOS

Ensinando

gerações

A modernização deve ser um objetivo permanente em

todas as esferas, mas é preciso haver uma base forte

para nos assentarmos, e essa base é formada pelos

valores humanistas que recebemos de nossos

fundadores, aos quais nos mantemos fieis por

entendermos que são universais e perenes.

Boa leitura!
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Aula de Sobrevivência

Teve como objetivo proporcionar às crianças

informações e dicas de prevenção, para serem

utilizadas quando estiverem em rios, praias ou lagos.

Nesse dia, a turma da natação teve uma aula especial

de sobrevivência, recebendo dicas de como prevenir

acidentes na água, e também de como sair de situações

críticas, como, por exemplo, cair na água com roupas

do dia-a-dia. Além de curtirem muito a aula, os

pequenos fizeram a maior festa por usarem roupas

diferentes de sungas e maiôs.

Páscoa

A Páscoa foi comemorada tanto no mundo virtual, com o

envio de cartões eletrônicos para toda a comunidade do Liceu,

quanto no mundo real, com a distribuição de ovinhos de

chocolate para os alunos da Educação Infantil e do 1º Ano.

8º e 9º ano – etapa 1 – 03 de maio

1ª e 2ª série – etapa 1 – 10 de maio

PUC - USP - Uni amp - Mackenzie - FAAP - Unifesp - FEI - Senac - FIAP - UFVc


