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A semana dos sabores 
 

A semana dos sabores é um momento 

importante para o nosso estabelecimento. 

Na primária, as atividades de descoberta foram 

inúmeras: elaboração de uma salada de fruta, 

preparação de lanches, ateliês de macarons, 

confeção de bolos... 

No collègue e no lycée, a sensibilização 

decorreu sobretudo duante as aulas de ciências/

biologia. 

A cantina escolar também participou ativamente. 

Durante toda a semana, serviu pratos típicos da 

gastronomia portuguesa. 

Mensagem do Presidente da Associação de Pais  
 

Caros pais, 
 

Sou , hoje, o novo presidente da APALFP e estou acompanhado de uma equipa motivada e ansiosa para levar a 

cabo, da melhor forma, as respetivas missões. 
 

Como todos os pais, queremos que os nossos filhos evoluam num ambiente agradável e disponham de recursos 

materiais e educativos que sejam adequados e eficazes. 

Esta é uma das missões da APALFIP, mas  temos, obviamente, outras, 

como a organização de eventos (magusto, Mercado de Natal, a festa 

de final de ano ,…). 
 

A APALFIP  é constituída por 11 pais que participam voluntariamente 

na vida do LFIP, para melhorar o dia a dia dos alunos e ajudar as 

respetivas famílias, em colaboração com a Direção e a equipa 

educativa. Também nos fazemos representar no Conselho de escola e 

no  Conselho de estabelecimento. 
 

Se quiserem colaborar connosco, ainda que seja pontualmente, dar 
sugestões ou partilhar alguma dificuldade, estamos à vossa 
disposição, não hesitem em contactar-nos:apalfip@gmail.com"  

Marc ALVES, Presidente 

 

 

mailto:apalfip@gmail.com
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O LFIP na abordagem do Desenvolvimento Sustentável (E3D) 
 

A noção de desenvolvimento sustentável nos estabelecimentos escolares constitui um desafio, quer para a formação da 

cidadania dos nossos alunos, quer para a gestão diária da nossa escola (redução do consumo de água, gestão dos 

resíduos, …). 
 

O LFIP tem estado ativamente envolvido nesta iniciativa desde 2014: depois de ter obtido a bandeira verde (em 2014), 

recebeu a distinção da Educação Nacional francesa e da LIPOR* (que os nossos alunos do 4º ano visitaram este mês, 

cf. artigo abaixo apresentado), o que nos incentiva a dar continuidade a este projeto. 
 

Ao longo do ano, os ecodelegados 

realizam ações de sensibilização 

para um desenvolvimento sustentável 

junto dos alunos de PS até ao 12º 

ano, que culminam com a 

organização da « Semana Verde » 

que terá lugar de 8 a 12 de abril de 

2019. 

 

* Serviço Intermunicipal de Gestão dos 

Resíduos do Grande Porto 

Visita ao centro de triagem da LIPOR  
Durante o mês de outubro, os alunos do 4º ano, que pensavam saber tudo 

sobre triagem e reciclagem, visitaram o centro de triagem da LIPOR, em 

Gondomar, e descobriram que ainda não conheciam bem todos os detalhes 

 

Quando os resíduos, depois de uma pré-triagem efetuada pela população, 

chegam aos camiões, os funcionários da LIPOR, terminam minuciosamente 

a tarefa de separação (por exemplo, os plásticos são separados segundo 

diferentes categorias). 

 

Os alunos tiveram, ainda, a possibilidade de observar os  compostores 

indústriais (bem mais impressionantes do que o do LFIP) e aprenderam que, 

depois do tratamento efetuado pela LIPOR, os resíduos são enviados para 

centros de reciclagem, para terem uma nova vida ou para serem 

definitivamente destruídos. 

Já sabiam? : As embalagens dos iogurtes que são colocadas no ecoponto 

amarelo acabam por ser lavadas para uma empresa da Trofa, onde são 

transformados em material que serve para cobrir os passeios. 

 

Réduire (les déchets) Réutiliser (recharger) Recycler  

Piles 

Emballages,  plastique et métal 

Papier, Carton 

Verre 

Quizz :  

Conhecem as sinaléticas dos ecopontos? 

 

Verde 

Aul 

Amarelo 

Vermelho  

 

Conhecem o significado dos “3 R” : 
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MasterChef  
Quando o trabalho escolar se junta à gastronomia 
 

Na sexta-feira, 19 de outubro, teve lugar a 5ª edição do concurso MasterSabor 
em espanhol. 

Os alunos do 8º ano apresentaram as respetivas receitas perante um júri, que 
avaliou a  fluência oral dos « cozinheiros », enquanto descreviam as várias 
etapas de confeção e as características dos pratos que propuseram, ao 
mesmo tempo que deliciavam as nossas papilas gustativas. 

Para além das tradicionais "tortillas de patatas" ou "croquetas de jamón", 
tivemos o prazer de descobrir novidades saborosas e pudemos apreciar doces 
mais internacionais, como a mousse de  chocolate ou suculentas tartes de 
fruta. 

Parabéns aos candidatos, pela motivação e empenho no projeto. Um grande 
obrigado aos pais que colocaram a cozinha à disposição. Sem eles, este 
projeto não teria sido possível. 

A eleição dos delegados de turma 
Início da aprendizagem da cidadania 

 

 

 

 

Do 1º ao 12º ano, todos os anos, são eleitos dois 

delegados, no início do ano escolar, para representarem 

os respetivos colegas de turma e serem os mediadores 

com os restantes membros da comunicade educativa 

aquando da realização de diferentes reuniões. 
 

Antes das eleições, os candidatos fazem campanha, 

depois, após a eleição, recebem uma formação que lhes 

permitirá desempenhar corretamente a sua missão.  
 

No nosso estabelecimento, há dois delegados por turma 

(do 1º ao 12º ano) e igual número de ecodelegados, que 

participam nas várias ações do nosso estabelecimento  

na abordagem do desenvolvimento sustentável. Não 

podemos esquecer os membros do Conselho para a Vida 

do Liceu (CVL ), que organizam ações de entretenimento 

ou de solidariedade ao longo do ano. 

Visita dos alunos de GS à Quinta do Seixo  
A Quinta do Seixo, situada perto do Marco de Canaveses, é um espaço de produção 

agrícola que propõe também atividades pedagógicas para alunos.  Assim, os alunos 

de GS tiveram oportunidade de realizar uma visita guiada, de colher as uvas e 

participar nas vindimas. 

Durante esta visita, tiveram a possibilidade de se familiarizar com o mundo da agricultura. 
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Ateliês à hora do almoço para os 
mais novos 
Divertir-se à hora do almoço 

Os ateliês da hora do almoço são da responsabilidade de um grupo de 

pais voluntários e tiveram sempre grande sucesso junto dos alunos. 
 

Todas as terça-feiras, os alunos  voluntários de GS (a título 

experimental) e os da primária  (cerca de 60 alunos) participam com 

entusiasmo nas atividades manuais. 

 

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer ao grupo de pais 

voluntários que dedicam o seu precioso tempo aos alunos do LFIP. 

Dor de costas 
No dia 16 de outubro um médico, Dr 
Alves, interveio junto dos alunos de 6º 
ano com o intuito de sensibilizá-los para 
o problema da dor de costas e alertá-los 
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Visita a uma exposição de leques 
Durante o mês de outubro , os alunos do  1º  e do 6º anos descobriram o  
«Museu da Quinta de Santiago»  em Leça da Palmeira, com os  professores 
de Francês , de Português e de Artes Pásticas. 

Era neste espaço privilegeado que se encontrava a exposição de leques 
realizados por artistas internacionais. 

Para além dos objetivos culturais, Lilian Boti, a filha da proprietária da coleção, 
queria partilhar com os visitantes a paixão por esta arte original. Esta visita é 
fruto do seu empenho e decorreu sempre com bom humor. 

Os alunos e os professores guardarão  uma excelente recordação, rica em 
experiências e cores. 

Agenda 

 09/11 : Magusto 

 22/11 : Apresentação da reforma 

do lycée (pais dos alunos de 10º 

ano ) 

 24/11 : Mercado de Natal  

 29/11 : Concerto solidário 


