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O CVL no congresso  
“Lo que de verdade importa” 
No dia 25 de março, os alunos do CVL 

(Comité para a Vida do Liceu) participaram 

na edição 2019 do Congresso organizado 

pela Fundação «Lo que de verdade 

importa», na Casa da Música do Porto. 

Estes encontros destinam-se a adolescentes 

e visam promover e desenvolver a difusão de 

valores humanos, éticos e morais universais. 

Os testemunhos de pessoas que vieram 

partilhar o respetivo percurso de vida, as 

suas experiências de superação, de 

coragem, de otimismo … permitiram realçar 

todos estes valores. 

Os 75 eventos organizados em 18 cidades já 

contaram com mais de 60.000 participantes 

(e 100.000 pela internet)  

Esperamos que esta experiência tenha 

conquistado os nossos alunos e que eles 

inspirem as gerações mais novas, tornando-

se embaixadores de « atitude positiva ». 

Visita dos alunos de 10º ano ao Norte Shopping 

No âmbito de um projeto das disciplinas de Economia e de Artes Plásticas, as três turmas de 10º ano deslocaram-se, 

nos dias 4 e 5 de abril, ao centro comercial Norte Shopping. 

No local, os alunos observaram o comportamento dos consumidores e fizeram a análise de um setor de vendas e 

espaços comuns do centro comercial: áreas de descanso, entrada, praça da alimentação, jogos infantis. 

Os alunos também tiveram que desenhar um detalhe marcante desse espaço de consumo. 

As observações dos alunos serão usadas para preparar uma exposição sobre o futuro dos centros comerciais. 
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Viagens pedagógicas - primária 

Viagem dos alunos do 2º ano a Lisboa 

A viagem a Lisboa é sempre agradável. Este ano, teve início no dia 11 de abril, 

com uma visita ao Zoo, onde os alunos assistiram ao espetáculo de golfinhos 

Depois de um jantar no Parque das Nações, os alunos passaram a noite no 

Oceanário na companhia de peixes e, particularmente, de tubarões. De manhã, 

mal acaordaram, visitaram as instalações. 

O dia de sexta-feira continuou com uma viagem de teleférico e uma  visita ao 

Pavilhão do Conhecimento. 

Os alunos de 3º ano realizaram uma viagem no tempo 

Nos dias 4 e 5 de abril, os alunos do 3º ano realizaram uma viagem de âmbito cultural e 

histórico. Primeiro, visitaram o Museu Portugal Romano em Sicó (POROS) que, através 

dos seus espaços interativos, mergulha os vistantes na aventura da romanização e dos 

seus legados. Depois, visitaram as ruínas de Conimbriga. 

À noite, em Estarreja, participaram num jantar medieval, vestidos a rigor. O dia seguinte 

também foi orientado para temas relacionados com a Idade Média: visitaram o Castelo de 

Santa Maria da Feira e realizaram inúmeras atividades lúdicas. 

Viagem dos alunos de 4º ano 

Graças à variedade de atividades de descoberta propostas durante esta saída 

pedagógica, todos os alunos tiveram oportunidade de se divertir. 

A viagem teve início no dia 11 de abril, com uma visita ao Centro de 

Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Depois, visitaram o Mosteiro da 

Batalha, onde atores encenaram um momento emblemático da História de 

Portugal. 

O final do dia foi passado em Alcanena; no dia seguinte, o grupo dirigiu-se para 

o Centro de Ciências do Alviela para realizar atividades relacionadas com os 

temas « Águas » e « Microrganismos ». 
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«Parcours Avenir» 

Estágio de observação em meio profissional  

Os 102 alunos do 8º ano realizaram, no âmbito do « Parcours Avenir », um 

estágio de observação em meio profissional nos dias 27, 28 e 29 de Março de 

2019. O principal objetivo desta experiência é propor aos alunos um primeiro 

contacto com o mundo profissional, que eles ainda não conhecem muito bem. 

Sensibilizar os alunos para o ambiente tecnológico, económico e profissional de 

uma empresa é essencial para os ajudar a refletir, para muitos pela primeira vez, 

sobre o respetivo projeto de orientação profissional.  

Os alunos elaboraram um relatório de estágio que apresentaram oralmente, no 

dia 12 de Abril, aos membros do júri que estavam curiosos para conhecer o 

feedback da experiência e preocupados em ajudá-los no que diz respeito ao 

percurso de orientação profissional. 

Apresentação da FEUP  

No âmbito do « Parcours Avenir », são regularmente organizadas conferências 

para ajudar os alunos do secundário a finalizarem o respetivo projeto de 

orientação. 

No dia 2 de abril, um representante da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto interveio junto dos alunos de 11º e 12º anos da área de 

ciências.  

Os alunos tiveram oportunidade de obter informações sobre as áreas e os 

diferentes cursos disponíveis, de descobrir oportunidades de formação e de 

compreender as inúmeras realidades que estão por trás da profissão 

« engenheiro ». 

Planeamento familiar junto dos 

alunos do 8º ano 

Os programas oficiais da Educação Nacional atribuem 

aos estabelecimentos escolares, no âmbito da sua 

missão educativa, a responsabilidade de preparar os 

alunos para a futura vida de adulto. 

Sem querer ocupar o papel fundamental desempenhado 

pelas famílias no que diz respeito à construção individual 

e social de cada um, a educação para a sexualidade é 

uma componente do percurso educativo de saúde e de 

educação do cidadão. Também diz respeito a questões 

de saúde pública (gravidez indesejada, infecões …), de 

construção de relações entre rapazes e raparigas e 

promoção de uma cultura de igualdade e de respeito face 

a diferentes tipos de problemáticas (violência, 

pornografia, preconceitos). 

Neste âmbito, uma especialista em planeamento familiar 

do Porto, realizou uma intervenção junto dos alunos do 8º 

ano. 

Concerto da orquestra de 

S
ir
 Roger Manwood’s School 

O  Sir Roger Manwood’s School  é um estabelecimento 

de ensino secundário da região de Kent (em Inglaterra). 

Esta escola tem a particularidade de propor, no âmbito das 

atividades extraescolares, atividades musicais que lhe 

permitem formar alunos que atuam em grupos corais, 

orquestras, fanfarras, ... 

As atuações ocorrem localmente ou de forma itinerante (e 

mesmo internacional), em concertos oferecidos a outros 

estabelecimentos de ensino. 

No mês de março, os alunos do 6º ano tiveram o prazer de 

assistir, no ginásio, a um desses concertos e de apreciar as 

belas músicas tocadas pelos alunos ingleses. 
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Foco nas ações da Associação de Pais 

O LFIP tem um talento incrível 

No âmbito das atividade voluntárias que propõe, e a fim de 

partilhar a sua arte e saber-fazer, a equipa da APALFIP organiza, 

este ano, para os alunos do 3º até ao 12º ano, a 1ª edição do 

concurso « O LFIP tem um talento incrível ». 

Durante a pré-seleção, em abril, antes das audições, os 

participantes, nos bastidores, estavam ansiosos e nervosos, mas, 

após concluírem as respetivas apresentações, estavam felizes e 

orgulhosos. 

Uma semana após as audições, o júri, impressionado pelas atuações de alto nível apresentadas 

por alguns alunos, não teve uma tarefa fácil para selecionar os candidatos. Dos vários concorrentes 

que prestaram provas, o júri acabou por selecionar 30. 

As semifinais desta pré-seleção terão lugar no dia 17 de maio de 2019, no auditório Almeida 

Garrett, aquando da realização de um belo espetáculo que contará com a presença de um júri 

costituído por profissionais. 

Parabéns a todos os participantes e boa sorte  aos candidatos selecionados! 

Solidariedade Moçambique 

O ciclone Idai, em meados de março, afetou (em Moçambique, Zimbabué e 

Malawi) 2,8 milhões de pessoas que já não tinham muito e que agora têm 

menos… A Associação de Pais dos Alunos do LFIP, sempre pronta para aderir 

a iniciativas de solidariedade, lançou imediatamente uma ação de 

solidariedade para recolher bens de primeira necessidade (alimentos, higiene, 

vestuário). 

Todos os donativos foram entregues à Câmara de Matosinhos, também ela 

solidária, que se encarregou do transporte dos produtos. 

Obrigado a toda a Comunidade do LFIP pela solidariedade demonstrada! 

Os ateliês da hora do almoço 

Graças a uma equipa de voluntários, composta por pais, avós, amas …, que 

disponibilizam o seu tempo para animar e supervisionar ateliês lúdicos e criativos, os 

alunos da GS até ao 5º ano podem, durante a pausa de almoço, uma vez por semana, 

realizar inúmeras atividades. 

A participação nestes ateliês não é obrigatória ao longo de todo o ano letivo. Todas as 

atividades têm tido um grande sucesso, são muitas as crianças que participam 

voluntariamente. 

 


