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Magusto  

Magusto  
Uma festa entre tradição e solidariedade 
O dia 11 de novembro, que em França comemora o Armistício de 1918 (cf. o 

nosso artigo sobre este assunto), em Portugal, deixa pelo ar um agradável 

cheiro a castanhas assadas. Este dia permite-nos transmitir, de forma lúdica, 

aos nossos alunos mais novos, do Ensino Pré-escolar, a lenda de São 

Martinho e a sua mensagem de solidariedade. 

Este ano, mais uma vez, graças ao bom tempo, cumprimos a tradição e o dia 

terminou com a distribuição de castanhas aos alunos do collège e lycée, 

pelos membros da Associação de Pais. 
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Conferência do filósofo Luc FERRY 
Os alunos de 12º ano assistiram, no dia 19 de novembro de 2019, a uma conferência 

do filósofo Luc FERRY, professor, ex-ministro da Educação, escritor e editorialista. 

Durante a conferência intitulada « Sabedoria e loucura do mundo que ainda está para 

vir » (do nome do livro homónimo escrito em parceria com o economista Laurent 

Bouzou), Luc FERRY, rejeitando o pessimismo que se faz sentir, fez questão de realçar 

os progressos realizados pelas sociedades contemporâneas e as promessas que 

acompanham a terceira revolução industrial, já em curso, marcada pela convergência 

da inteligência artificial, da informática e da robótica. Luc FERRY anunciou, perante os 

alunos, quais as condições que permitirão, no futuro, a sabedoria prevalecer sobre a 

loucura. 

Máscaras feitas por alunos de 6º ano 

Sumário 
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Entrega de tampas pelos alunos 
O virtuoso círculo da Reciclagem e da Solidariedade 

No passado mês de maio, entregámos à Maria as tampinhas que recolhemos 

durante o ano letivo 2018-2019. Decorridos apenas três meses de aulas, graças 

ao empenho de toda a comunidade escolar, os delegados e eco delegados do 

4º e 5º anos entregaram mais uma vez, no mês de novembro, um elevado 

número de tampas. 

Desta vez, as tampas foram doadas à Margarida, uma jovem de 13 anos (até há 

pouco tempo dinâmica e alegre) que foi vítima, no Outono de 2018, de um 

acidente vascular cerebral. 

De um dia para o outro, sem qualquer preparação, a sua vida e a dos pais 

mudou completamente, obrigando a uma reorganização total e acarretando 

despesas difíceis de gerir. 

Esperamos que o fruto destes quilos de tampas que entraram no sistema da 

economia circular tragam a esta família alguma vontade de sorrir e um pouco de 

esperança na humanidade. 

Intercâmbio internacional ADN-

AEFE  
No âmbito do projeto de intercâmbio dos alunos de 10º ano, 

recebemos, desde o início do mês de novembro e até às férias de 

Natal, correspondentes do Lycée Français de Buenos Aires 

(Argentina).  

Estes intercâmbios bilaterais são principalmente pedagógicos e os 

correspondentes são avaliados nas mesmas condições que os 

nossos alunos. 

MasterChef 

Quando o trabalho escolar se junta à gastronomia. 

No dia 14 de novembro, realizou-se a 6ª edição do concurso MasterSabor em 

espanhol! 

Os alunos do 8º ano apresentaram as respetivas receitas perante um júri que 

avaliou a facilidade em explicar as diferentes etapas de confeção e as 

características do prato que propuseram. 

Para além das tradicionais tortillas de patatas, gazpacho et croquetas de 

jamón, tivemos o prazer de descobrir novas receitas de tapas, misturando 

originalidade e sabor. Também tivemos oportunidade de degustar os doces 

tipicamente ibéricos, como churros ou torrijas. 

Mais uma edição que nos permitiu avaliar a expressão oral dos nossos 

candidatos, enquanto deliciávamos as nossas papilas. 

Parabéns aos candidatos, pela motivação e empenho neste projeto. Muito 

obrigado aos membros do júri que participaram na avaliação dos nossos 

alunos; um agradecimento também aos pais, que colocaram a cozinha à 

disposição para a confeção dos pratos. Sem eles, nada teria sido possível. 
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Concurso "Génération €" 
Taxas de sucesso de 97% e 100% na 1ª fase 

Duas equipas de alunos de 11º ano, muito motivados, que frequentam a 

disciplina de Economia, inscreveram-se no concurso europeu "Génération €", 

promovido pelo Banco Central Europeu. 

A primeira etapa deste concurso consistia em responder a um questionário on-

line, composto por trinta questões, sobre a moeda e a política monetária na 

Zona Euro. Como comprovam os excelentes resultados, os alunos estavam 

muito bem preparados: taxas de sucesso de 97% e 100%! Uma vez que as 

duas equipas atingiram, no mínimo, 95% de respostas corretas, ambas deverão 

passar à 2ª fase: uma apresentação escrita sobre a política monetária.  

Se os alunos conseguirem passar à 3ª etapa (uma apresentação oral perante 

um júri do Banco Nacional de França), poderão ser convidados para participar 

numa cerimónia de entrega de prémios no Banco Central Europeu, em 

Frankfurt, na presença da presidente Cristine Lagarde. 

Círculo de leitores 
“A leitura é uma amizade” (Marcel Proust)  
  

Este clube, criado pelo CDI, retomou as atividades com os alunos voluntários 

do 9º ao 12º anos. 

Esses leitores assíduos têm um ponto em comum: partilhar emoções, 

curiosidades e o prazer de ler. 

A seleção das obras é realizada em parceria com o Círculo de leitores do 

Lycée Français Charles Lepierre de Lisbonne e permite trocas regulares ao 

longo do ano. 

Damos as boas vindas a todos os participantes motivados para embarcarem 

nesta bela aventura! 

Comemoração do Armistício de 11 de novembro de 1918 

Os alunos do 9º ano comemoraram o dia 11 de novembro, sublinhando, assim, o quão é importante para as gerações 

mais jovens este evento maior do séc. XX.  

Os alunos reuniram-se e leram dois textos junto ao monumento (situado no LFIP) que presta homenagem aos mortos 

da 1ª Grande Guerra. Primeiro, leram o poema de Fernando Pessoa, «O menino de sua mãe», escrito em 1926 e 

inspirado numa litografia que representa um soldado morto. Depois, leram a letra de uma canção contemporânea de 

MC Solaar, «Le mirabelles», que descreve os horrores da guerra vividos numa aldeia francesa. 

Por fim, junto ao monumento, os alunos plantaram uma gardénia. 
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Prevenção de comportamentos aditivos e dependências em meio escolar 

Educação para a saúde e a cidadania 

A política de prevenção de comportamentos aditivos visa permitir que cada jovem adote comportamentos responsáveis e 

faça escolhas conscientes, para si e para os outros, numa perspetiva de uma cidadania ativa. 

A prevenção passa por: 

 conhecimentos sobre os efeitos dos produtos (tabaco, álcool, canábis), assim 

como a legislação em vigor; 

 o desenvolvimento de competências psicossociais que permitam um 

distanciamento crítico dos estereótipos e das pressões sociais que fomentam o 

consumo; 

 ações pedagógicas e educativas que estejam relacionadas com os percursos 

educativos, sobretudo o percurso educativo da saúde (PES) e o percurso da 

cidadania; 

 a atenção que cada membro da equipa educativa dá aos alunos, 

particularmente àqueles que apresentem sinais de alerta; 

 disponibilizar meios para o jovem pedir ajuda, dentro e fora da escola. 

Foi neste âmbito que as psicólogas Ana e Paula do DICAD*  intervieram, durante 

o mês de novembro, junto dos alunos de 9º e 11º anos.(* Divisão de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências)  

Dia de luta contra o assédio em meio escolar   
A escola deve ser um local de confiança, de respeito pelo outro e de bem-estar. 

Neste âmbito, aquando do Dia Mundial de Luta Contra o Assédio escolar, que 

se realizou no dia 7 de novembro, os membros do CVL passaram em todas as 

salas para apresentarem aos colegas o plano de ação (10 conselhos): 

programa «chave na mão» para as escolas e os colégios, elaborados pelo 

Ministério da Educação Nacional francês.   

Esta iniciativa visa promover um clima escolar sereno, que permita aprender e 

desenvolver o melhor de cada aluno. 


