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Sumário 

Aventura dos alunos de 5º ano em Ribeira de Pena 

No final do ano letivo, e antes de darem o grande salto para o collège, os alunos do 5º ano deixaram de lado, por 

algumas horas, os cadernos e os livros e puseram à prova as suas capacidades e resistência às emoções no 

esplêndido Parque de Aventura de Ribeira de Pena. 

Entre Percurso Aventura, Escalada, Slide, Trenó de Verão …, os alunos entregaram-se de coração e usaram algumas 

capacidades cognitivas que são menos utilizadas no dia a dia. A opinião sobre esta aventura foi unânime: «Super»! 

 INTER CVL Europa em Haia 
Foi a aluna Beatriz Menéres, membro do CVL, 

que representou o LFIP neste evento, no final do 

mês de maio, no Lycée Français Vincent van 

Gogh La Haye-Amsterdam. 

Após terem sido recebidos pelo Diretor do liceu e 

pelo Embaixador de França nos Países Baixos, 

os vários alunos assistiram a uma intervenção 

subordinada aos temas « Solidariedade 

Internacional », Compromissos individuais e 

coletivos (17 objetivos de desenvolviemnto 

sustentável da ONU). 

Depois, participaram em mesas-redondas, na presença de «grandes 

testemunhos» sobre o conceito «Compromisso». Em seguida, trabalharam 

em atelìês de reflexão sobre o compromisso e cultura dos projetos individais 

e coletivos. 

Depois deste dia bem preenchido, os alunos foram para casa de famílias que, 

amavelmente, se disponibilizaram para os receberem. 

No dia seguinte, a manhã foi consagrada à partilha das reflexões que surgiram 

durante os ateliês da véspera, na presença de uma Deputada local. 

Depois, visitaram a Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPCW), 

a Staten Generaal (Parlamento e Sala dos Cavaleiros), antes de regressarem ao 

respetivo país. 
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Cerimónia dos alunos finalistas 
 

O evento incontornável no final de cada ano letivo, carregado de emoções e de lembranças (mais ou menos 

dolorosas), representa para os nossos alunos de 12º ano (respetivas famílias, bem como para a nossa equipa 

pedagógica) a conclusão de um ciclo de 15 anos de vida passados no LFIP, que foi uma segunda casa, durante o 

longo período da infância e da adolescência. 
 

Com 100% de sucesso, quer para os alunos de ciências quer para os alunos de economia, e 84% de alunos que 

obtiveram uma menção, mais uma vez, estamos muito orgulhosos por termos acompanhado os nossos alunos e por 

termos contribuído para o seu sucesso. 
 

Entre os 50 alunos finalistas, todos merecedores, é impossível não evocar os três  que obtiveram as felicitações do júri, 

por terem uma média superior a 18/20: Vicente Carbon, Maria João Paiva e Mariana Ramos. 
 

Mariana Ramos, Vice-presidente do CVL e aluna exemplar, obteve as “Felicitações do júri” a posteriori, depois da 

cerimónia, pois tinha havido um esquecimento por parte do Presidente do júri. Corrigido o esquecimento, o LFIP quer 

felicitá-la e prestar-lhe uma justa homenagem. 
 

Estes alunos tornaram-se, a partir de hoje, Antigos Alunos que vão em busca de novas “aventuras”. Todavia, como eles 

bem sabem, as portas do LFIP estarão sempre abertas para os recebermos. 
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Paixão pela camisola 
O desporto é algo fundamental na vida de cada um de nós, e o LFIP, que vive o futebol ao máximo, guardará a época 

2018-2019 na memória. 

Efetivamente, este ano futebolístico coroado de camaradagem, sucesso, alegrias, união, coragem, paixão e boas 

recordações, prova que as nossas equipas, conduzidas pelas mãos dos mestres treinadores, são excecionais. 

175 crinças e 40 pais estão inscritos e representam, nos diferentes torneios e jogos em que participam, a grande família 

do futebol do LFIP, deixando sempre uma excelente imagem do nosso estabelecimento. 

Neste contexto de felicidade, o nosso lema estendeu-se a toda a comunidade desportiva « Mais do que uma escola, 

uma família ». 

Época  2018-2019 

 Campeão do torneio do clip   

 Benjamins Sports 2019  

 Campeão KIDS FOOT cup 2019  

 Campeão Freamunde Cup 2019  

 Campeão do desporto escolar 6º/7º anos 2019  

 Campeão do desporto escolar 8º/9º anos 2019   

 Meia final torneio Patricius 2019 para os pais dos alunos do 

LFIP  
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O evento «Jour de fête », organizado pela Associação de Pais dos Alunos em colaboração com o LFIP, foi, como já é 

habitual, um sucesso, quer para os pais quer para os filhos. 

Subordinada ao tema « Brasil », a festa teve início ao final da tarde e prolongou-se até à meia-noite. Ainda durante o 

período escolar, as atividades que foram, durante o ano letivo, propostas aos alunos à hora de almoço estiveram à 

disposição de todos os que quiseram participar. 

A grande final do concurso « O LFIP tem um talento incrível » foi um sucesso e os pais tiveram oportunidade de votar 

para elegerem os três finalistas. 

Um grande banquete, incluindo porco no espeto, foi servido e a festa foi abrilhantada pelas músicas de uma banda 

brasileira. 

Desejamos a todos umas ótimas férias e 

marcamos encontro para terça-feira, 3 de 

setembro de 2019! 


