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Palavra da Direção
O ano de 2014 será certamente marcado pelos
grandes eventos que acontecerão no Brasil, como
a Copa do Mundo e as eleições. A grande atenção que
eles receberão dos nossos meios de comunicação não
deve desviar nosso foco daquilo que mais nos
importa. Em um mundo em que as mudanças
ocorrem em um ritmo cada vez mais acelerado e em

que o conhecimento adquire uma importância cada
vez maior para definir quem será bem-sucedido,
o campeonato mais importante do ano já está acontecendo nas salas de aula de todo o País, e diz respeito
à nossa capacidade de preparar as novas gerações
para enfrentarem os desafios típicos do Século XXI.
Boa leitura!

PIZZADA DOS APROVADOS

Depois de um final de ano repleto de esforços e de emoções,
marcado por provas na escola, ENEM, exames vestibulares e
festas de formatura, os nossos ex-alunos da turma de 2013
puderam se reencontrar, agora de forma mais descontraída, na
Pizzada dos Aprovados.

CARNAVAL

No finzinho de fevereiro, os alunos da Educação Infantil do
Liceu começaram a se preparar para o Carnaval. Vestidos a
caráter, eles tiveram a sua própria festa, e contagiaram a
escola com sua alegria.

O LÍDER EM MIM

JOGOS DE RACIOCÍNIO

Em março, nossos alunos passaram uma manhã se divertindo
com seus pais e colegas, praticando diversos jogos que os
ajudaram a se integrar no ambiente escolar e também a
“aquecer os motores” para enfrentar os desafios acadêmicos do
novo ano.

Desenvolvido pela FranklinCovey e trazido ao Brasil pela
Abril Educação, esse programa foi adotado pelo Liceu no início
do ano e já mostra resultados, desenvolvendo nos nossos alunos
hábitos que os tornam mais responsáveis e mais aptos a se
relacionar com os demais.

Mais informações, acesse www.liceupasteur.com.br

ENCONTRO COM PROFISSIONAIS

COPINHA LICEU PASTEUR

No dia 12 de abril, ex-alunos de diversas gerações do Liceu
Pasteur vieram conversar com nossos alunos do 9º Ano e do
Ensino Médio a respeito de suas profissões, e compartilharam
com eles suas experiências, sonhos, desafios e perspectivas.

Na ensolarada manhã do dia 12 de abril, os alunos do
Ensino Fundamental se divertiram com futsal e queimada.
Divididos em equipes que levavam os nomes de diferentes
países, os vencedores de cada categoria foram premiados
com uma medalha.
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Prova destinada aos alunos do Ensino Médio, tanto de nossa
escola, quanto alunos externos. Inscrição gratuita em
www.simuladoaberto.com.br. Prova a ser realizada no dia 27 de
Abril, domingo, 13 horas.

TOP 10 DO ENEM EM SÃO PAULO
As melhores do Enem na Capital - Folha de S. Paulo – 26 de nov. 2013

USP - Unesp - FAAP – ESPM – PUC - UnB - UFPLE - UNIFAI - UniABC - Mauá - Belas Artes
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