NOSSOS VALORES E PROPÓSITOS
Domínio de 4 línguas ao fim do curso escolar: francês, português, inglês e espanhol
DIVERSIDADE DE CULTURAS, o que facilita a aprendizagem, a escuta e o respeito ao próximo
Uma escola CIDADÃ e LAICA que preconiza a igualdade
Um ensino generalista de alto nível, rico e apreciado em escala internacional
ALTA EXIGÊNCIA no ensino do Português do Brasil e de História do Brasil
Ferramentas inovadoras
Uma REDE DE ENSINO, mundial e única no mundo

Um currículo comum que favorece A MOBILDADE INTERNACIONAL entre as escolas da rede
Acompanhamento individualizado e personalizado dos alunos
Um trabalho específico para RECEPÇÃO e ACOLHIDA dos alunos não francófonos
Um ambiente privilegiado de comunhão e solidariedade para toda a comunidade escolar
Eventos culturais e esportivos ao longo do ano
Ações de PREVENÇÃO em prol da saúde
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES para todas as idades

EM NÚMEROS
1973
Superfície 12.000 m²
Alunos em 2017 639
Capacidade máxima 800
Criação

32
Sucesso no baccalauréat desde 1997 100%
Número de escolas da rede AEFE 494
Número de nacionalidades em 2017

O MATERNAL

O ENSINO FUNDAMENTAL I

Horários: Todos os dias, de 7h45 às 14h50, com uma pausa
para o almoço entre 11h30 e 13h15. Quarta-feira, de 7h45 às
11h30
O sistema de ensino da AEFE garante uma escolaridade
conforme os programas da Educação Nacional Francesa, com
25h de aulas por semana.

Horários: ver o MATERNAL

O objetivo geral da escola elementar é assegurar a aquisição e
o aprendizado das competências e conhecimentos
pedagógicos fundamentais do tronco comum dos programas
curriculares da Educação Nacional Francesa. Conforme o
projeto pedagógico da AEFE as competências linguísticas dos
programas franceses são alcançadas nas duas línguas de
ensino, que no Brasil são o francês e o português. O inglês é
oferecido a partir do ciclo 3 e o reforço Francês Língua
Estrangeira é garantido em todo o Ensino Fundamental I.
Os cinco grandes domínios de aprendizagem são:
1-As linguagens para refletir, comunicar, compreende e
expressar-se (utilizando a Língua Francesa e o Português do
Brasil, oral e escrito);
2- Os métodos e ferramentas para aprender;
3- A formação da pessoa e do cidadão;
4- Os sistemas naturais e os sistemas técnicos;
5- As representações do mundo e da atividade humana.

De acordo com o projeto pedagógico da AEFE, a Língua
Francesa, mas também a Língua Portuguesa e a cultura do
Brasil são integradas ao aprendizado na escola e oferecida para
todos os alunos, em função do seu perfil linguístico.
Os cinco domínios de aprendizagem da escola maternal são:
1-Mobilizar a linguagem em todas as suas dimensões;
2-Agir, expressar-se, compreender através da atividade física;
3-Agir, expressar-se, compreender através das atividades
artísticas;
4-Construir as primeiras ferramentas para estruturar seu
pensamento;
5-Explorar o mundo.
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Calendário Ano letivo: de fim de agosto a fim de junho - Férias escolares: 2 semanas em out., 1 mês em dez-jan, 1 semana em fev., 2 semanas em abril

O ENSINO MÉDIO

O ENSINO FUNDAMENTAL II
Horários: cerca de trinta horas por semana repartidas de
segunda a sexta-feira, de 7h45 às 12h e de 13h às 18h. Cada
sessão de aula dura 55 minutos. Todas as aulas, exceto as aulas
de idiomas, são ministradas em francês.
Matérias:
Francês,
Matemática,
História/Geografia,
História/Geografia do Brasil, Português, Inglês, Espanhol,
Francês Língua Estrangeira, Português Língua Estrangeira,
Educação Física, Ensino Integrado de Ciências e Tecnologia,
Música, Artes Plásticas, Física/Química, Biologia, Tecnologia.
Recepção (reforço) Português Língua Estrangeira e Francês
Língua Estrangeira para os novos alunos.
O espanhol é ensinado a partir do 7º Ano.
A opção latim é proposta a partir do 7º Ano .
L'attestation de sécurité routièr primeiro grau no 7º Ano
(atesta o conhecimento de regras gerais do Código de Trânsito
e é obrigatória no Sistema Francês)
L'attestation de sécurité routièr segundo grau no 9º Ano
Instância cidadã: os alunos têm representantes no Grêmio
Estudantil do Ensino Fundamental II (CVC).
Diploma nacional do brevet des collèges no 9º Ano.

Horários: ver o ENSINO FUNDAMENTAL II
Todas as aulas, exceto as aulas de idiomas, são ministradas em
francês.
As matérias são as mesmas do Ensino Fundamental II mais as
disciplinas próprias do Ensino Médio: Filosofia, Literatura,
Sociedade e TPE (Trabalhos Práticos Supervisionados).
Acompanhamento Personalizado: reforço ou aprofundamento
do ensino em função das necessidades dos alunos.
Preparação às provas do baccalauréat ao longo do ano.
Política de orientação ao longo do ano.
Instância cidadã: os alunos têm representantes no Grêmio
Estudantil do Ensino Médio (CVL) e no Conselho Escolar.
Possibilidade de realização dos exames de certificação de
línguas estrangeiras ensinadas na escola para as 2ª e 3ª Séries
do Ensino Médio: Cambridge (inglês), DELE (espanhol), CELPEBRAS (Português do Brasil) e DELF (francês).
Diploma do Baccalauréat na 3ª série do Ensino Médio,
reconhecido a nível internacional.
Os alunos são preparados também, caso desejem, para os
exames de admissão das universidades brasileiras.
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