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Tampas para ajudar a Maria 
Muitas pessoas pensam que reciclar tampas de plástico «Serve para 

comprar cadeiras de rodas». Sim, mas não só! 

A Maria, que tem 5 anos e mora no Porto, sofre de síndrome de Phelan 

Mc Dermid (doença congénita que afeta o desenvolvimento de vários 

sistemas do corpo humano). Esta doença que a torna 99% inválida afeta 

1200 pessoas em todo o mundo,14 delas são portuguesas. 

A Maria faz sessões diárias de reabilitação e, uma vez por ano durante 8 

semanas, faz uma terapia cujo valor (fora o alojamento) atinge os 8500€. 

Todos os esforços realizados já lhe permitiram adquirir competências que 

estavam até agora «adormecidas ». 

Após a triagem (porque nem todas as tampas são aceites), reciclar uma 

tonelada de tampas permite obter 500 €. 

Este ano, o LFIP entregou cerca de 50 Kg de tampas (sem triagem) ao 

projeto da Maria a fim de apoiar os pais e os voluntários que continuam a 

ajudá-la. 

Continuem a entregar-nos tampas, para que possamos continuar a 

apoiar este tipo de ações. 

Viagem 2º ano-

Lisboa (Cont.) 

Na Primavera, as três turmas de 2º ano 

revezam-se para visitar Lisboa. 

Este mês, foi a vez das turmas C e A. 
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Corridas solidárias do LFIP 
 

À semelhança de anos anteriores, os nossos alunos correram com um espírito solidário, para 

apoiar, desta vez, a associação « Todos contra ELA », que luta contra a esclerose lateral 

amiotrófica, doença neurológica degenerativa e rara. 

Os nossos donativos são recursos financeiros importantes que permitem a esta associação 

ajudar crianças e famílias afetadas por esta doença. 
 

  

Corrida “Maternelle” (LFIP) - sexta-feira, 17 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corrida 1º/2º/3º anos (Serralves) - quarta-feira, 15 de maio  

Corrida 4º-12º ano (Parque da cidade) - quinta-feira, 16 de maio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguimos recolher 2850 € e esta quantia 

foi integralmente doada à Associação ELA. 

Agradecemos a toda a comunidade do LFIP 

por ter contribuído, uma vez mais, para que 

esta ação fosse um grande sucesso. 
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Semana Verde’19 

O grupo Eco-Escola trabalha há vários para que a nossa escola adote um comportamento de Desenvolvimento 

Sustentável (E3D). 

Desta vez, para a Semana Verde, o fio condutor  da operação foi uma reflexão aprofundada sobre as nossas práticas e 

os meios que temos à nossa disposição para as mudar, a fim de reduzir os resíduos produzidos. 

Através de ateliês e apresentações, do ensino pré-escolar ao secundário, passando pelos funcionários e pelos pais, 

foram organizadas múltiplas ações que nos permitem tomar consciência da necessidade de mudarmos os nossos 

hábitos, 

Operação « Desperdício Zero », Conferência « Mudar os nosso hábitos », Informações sobre a compostagem, Projeto 

Zouri (que recicla as solas de plástico), Mercado de  trocas, Mercado Biológico, Défi-truc, Limpeza de praias foram 

algumas das ações levadas a cabo. 

 

Mercado de tro
cas 

Dia ao ar livre 

“Défi truc” 

Os alunos de Maternelle a 

prendem a classificar 

Observatção da flo
ra 

“Café de Parents”:  

“Como mudar os nossos hábitos?” 

Observação da fauna  do 

nosso jardim  

Collaboração 

compostagem 

Resíduos monstruosos 

Recolha de dez sacos de lixo para  a 

Operação Praia Limpa 

Alunos da PS no Zoo 
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Encontros no LFIP 

Encontro literário com Delphine Minoui 

Nos dias 16 e 17 de maio, tivemos a honra de receber Delphine Minoui, grande repórter, 

escritora e jornalista, que recebeu o prestigiado prémio Alberto Londres, por ter redigido 

uma série de artigos sobre o Iraque e o Irão. Delphine Minou é correspondente do Figaro 

no Médio Oriente. 

Também foi possível ver o documentário « Daraya, la bibliothèque sous les bombes», que 

está relacionado com o seu último livro « Les Passeurs de livres de Daraya », onde relata 

uma incrível história de resistência. 

Depois do encontro com os alunos de 11º e 12º anos, disponibilizou-se para um encontro 

aberto ao público. 

 

Encontro com Yves Léonard 

No dia 21 de maio, o LFIP acolheu o professor  doutor Yves 

Léonard, especialista em história contemporânea de Portugal, 

que leciona em «Siences Po». 

Yves Léonard interveio junto dos nossos alunos de 11º e 12º 

anos e abordou o tema Portugal contemporâneo (transição 

democrática, integração europeia, Portugal na globalização, 

«reviravolta migratória»…), estabelecendo a ligação com os 

grandes temas dos programas de ciências económicas e história 

e geografia. 

Depois, participou num encontro aberto a toda a comunidade 

escolar, subordinado ao tema História de Portugal e as grandes 

etapas da construção nacional. 

 Renc’Art com a artista Talkie Walkie 

Talkie-Walkie é uma entidade que trabalha, tal como outras 

instituições culturais, em colaboração com o Museu de 

Serralves e oferece Programas de Mediação e Divulgação 

Arquitetónicos, Artísticos e Culturais para diferentes públicos. 

Alguns objetos parecem-nos familiares, porém nem sempre 

percebemos para que servem (sobretudo se estiverem fora do 

contexto habitual). Podemos, então, dar largas à imaginação e 

intelectualmente transformá-los em outras coisas (uma sala de 

concertos, um estádio, …) 

Os alunos do 6º ao 12º ano (Artes Plásticas) tiveram, assim, a 
oportunidade de participar num ateliê cujo objetivo era 
representar, através de maqueta ou desenho, uma nova 
utilidade para estes objetos metamorfoseados. 
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Atividades pedagógicas-primária       

A GSA na Casa da Música 

No dia 14 de maio de 2019, os alunos da GSA participaram num workshop 

intitulado « Pataxó mi ré do », que teve lugar na Casa da Música. 

Os alunos tiveram, assim, a oportunidade de descobrir a história do povo 

Pataxó, tribo indígena do Brasil, cuja terra está a ser ameaçada pelos grandes 

grupos industriais e pela poluição. 

As crianças foram convidadas a « visitar » a terra da tribo em canoas, a cantar 

as suas músicas e a participar nas danças, bem como a descobrir os 

instrumentos de música. 

Foi um bela oportunidade para os nossos alunos « mergulharem » na floresta 

brasileira, produzirem ritmos em conjunto e cantarem acompanhados pelos 

instrumentos. 

O artista Chen Jiang Hong interveio junto dos alunos de 5º ano 
 

Na quinta-feira, dia 16 de maio, os alunos do 5º ano tiveram a honra e o grande 

privilégio de acolher o famoso autor e ilustrador internacional Chen Jiang Hong. 

Previamente, os alunos prepararam-se para a sua vinda « reinventando a Revolução 

Industrial ». Estudaram a China de um ponto de vista geográfico, histórico e político, 

leram alguns dos livros que o autor escreveu, incluindo a autobiografia Mao et moi. 

O escritor ficou muito comovido com as nossas boas-vindas e até chorou de emoção. 

Respondeu a todas as perguntas, algumas pessoais, que os alunos colocaram sobre 

diferentes temas, bem como sobre a sua infância. 

Os alunos aguardavam ansiosamente pela visita do artista devido ao seu 

talento como ilustrador e não ficaram desiludidos. Mostrou-lhes a técnica de 

pintura com tinta da China e até emprestou os seus pincéis para que as 

crianças pudessem experimentar em papel de arroz. 

Graças ao artista, os nossos alunos perceberam que, embora , por vezes, a 

vida seja difícil, dá-nos coisas muito bonitas. 

Chen Hong não gosta de aparecer nas redes sociais. Não podíamos, no 

entanto, deixar de partilhar convosco algumas fotografias onde aparece em 

segundo plano ... 
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Torneio NBA Júnior 
No sábado, dia 27 de abril, realizou-se, em Ermesinde, a fase final do 

torneio NBA Júnior League Norte, que reuniu 34 estabelecimentos 

escolares. 

O LFIP apresentou uma equipa completa de 12 alunos (do 8º, 7º e 6º 

anos) e um árbitro. 

Para esta segunda parte da competição (cf. LI nº 5), tínhamos vencido 

uma das partidas por 33 pontos de diferença, porém este resultado não foi 

suficiente para passarmos à fase final, porque tínhamos perdido (30-25) 

contra a equipa da ES Rocha Peixoto da Póvoa de Varzim, que acabou 

por ganhar o torneio ( e dipõe de um verdadeiro clube de basquetebol). 

A nossa equipa, que participou pela 1ª vez neste torneio, terminou 

honrosamente entre as 10 melhores equipas e deixou uma bela imagem 

do LFIP. Foi uma grande satisfação, quer para os alunos quer para os 

pais. 

«Parcours Avenir» 

Apresentação da escola “Le Cordon Bleu” 
No âmbito do « Parcours Avenir », recebemos, no dia 8 de maio, a visita dos 

representantes da escola Le Cordon Bleu, que faz parte de uma rede francesa 

internacional de escolas, cuja vocação é fornecer cursos de formação em artes 

culinárias e hotelaria. 

Em constante evolução, Le Cordon Bleu faz rimar, há mais de um século, tradição com inovação e criatividade e 

oferece programas técnicos e universitários (ministrados por grandes Chefs, na sua maioria oriundos de restaurantes 

com estrelas), em sintonia com as necessidades do setor da hotelaria e restauração que se encontra em plena 

expansão internacional. 

Os extra do collège/lycée 

Viagem dos alunos de 7º ano a Tomar 

Divididos em dois grupos, os alunos do 7º ano realizaram uma viagem pedagógica, entre os 

dias 8 a 10 de maio, que os transportou até à Idade Média, à época dos Templários.  

Os alunos visitaram o castelo e o Convento de Cristo em Tomar e tiveram a possibilidade 

de apreciar a beleza arquitetónica dos monumentos. Tiveram, ainda, a oportunidade de 

fazer parte da Ordem Secreta dos Templários e foram condecorados… Depois, em 

Alcobaça, visitaram o Mosteiro e ouviram a trágica história de amor de Pedro e Inês de 

Castro. 

Para completar o programa, visitaram o Museu Etnográfico, Arqueológico e 

Paleontológico da Lourinhã e fizeram uma paragem no parque de Monge e na praia do 


