
                                                                           

 
 

ATA – CONSELHO DE ESTABELECIMENTO 25 DE JUNHO DE 2019 
 

No dia 25 de junho de 2019, pelas 17h20, nas instalações do Lycée Français International de Porto, 
teve lugar a última reunião do Conselho de Estabelecimento do ano letivo 2018-2019. 
 
O Diretor deu início à reunião após ter constatado que o quórum fora atingido (16) e fez circular a 

folha de presenças. Aproveitou, ainda, para expressar a satisfação que teve ao longo do ano letivo 
ao dar início às várias reuniões do Conselho de Estabelecimento e agradeceu a todos os membros, 
por direito, eleitos ou convidados, pela respetiva participação. Justificou, também, a ausência do 
Conselheiro de Cooperação e de Ação Cultural e Diretor do Instituto Francês de Lisboa, que não 
pôde assistir à reunião. 
 
O diretor informou que a Embaixadora de França em Portugal visitou o LFIP no início da tarde; a 
Embaixadora ficou extremamente satisfeita com os resultados obtidos pelos nossos alunos no 
“baccalauréat”. 
 
O Diretor recordou que, conforme estipulado pelo regulamento interno, a ata da reunião será 
assegurada pela direção. 
 
O Diretor propôs que começassem a reunião, tendo recordado os assuntos que estavam na ordem 
do dia, comunicada a 3 de junho de 2019 e completada pelo envio, no dia 19 de junho, do balanço 
de funcionamento do ano letivo 2018-2019: 
 

 

1) Balanço do ano escolar 2018-2019 

2) Preparação do ano letivo 2019-2020 

3) Viagens com dormida para 2019-2020 (collège/lycée) 

4) Obras para 2019-2020 

5) Questões diversas  

 

 

A ordem do dia foi aprovada por unanimidade: 
 

A FAVOR : 16               ABSTENÇÕES: 0        CONTRA : 0 

 
 
 
 
 
 
 



Em preâmbulo, o Diretor explicou que o balanço do ano será tratado à medida que forem 
abordados os diferentes pontos que constam na ordem do dia. Os membros do Conselho de 
Estabelecimento receberam antecipadamente um documento sobre o funcionamento do 
estabelecimento, portanto não se justificou uma apresentação completa do mesmo. Foram, no 
entanto, evidenciados três aspetos considerados muito importantes: 
 

a. A gestão dos recursos humanos e o relatório de contas 

b. A qualidade do ambiente e das condições de trabalho 

c. A eficácia da organização escolar 

 

PONTO 1 – BALANÇO ANO LETIVO 2018 - 2019 

 
 
 

a) BALANÇO ESCOLAR (exames e orientação): 

 

 

 Exames:  

 
O Diretor agradeceu ao diretor adjunto, Paulo Fernandes, e ao serviço da Vida Escolar pela 
organização eficaz no que respeita aos exames. Por outro lado, congratulou-se com a excelente 
cooperação com o centro de exames do lycée Charles LEPIERRE de Lisboa e do lycée français de 
Madrid. 

 
O Diretor afirmou que o balanço do ano escolar começou com uma nota muito positiva para o lycée 
français international de Porto (LFIP), uma vez que os resultados do “baccalauréat” foram 
excelentes: 
 

  Taxa de sucesso Très bien Bien A. Bien TB/B/AB 

Áreas Nº de 

alunos 

admitidos % Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% Nº de 

alunos 

% 

S 27  27 100,00 10 37 6 22,3 8 29,6 24 88,9 

ES 23  23 100,00 5 21,8 5 21,8 8 34,7 18 78,3 

Total 50  50 100,00 15 30 11 22 16 32 42 84 

 
Dois alunos obtiveram a menção TB e as felicitações do júri. Uma aluna portuguesa obteve a 
“bourse d’excellence major de l’AEFE” para continuar os estudos em França numa classe 
préparatoire à Henri IV BCPST. 
 
 
O Diretor informou que os resultados do DNB só seriam conhecidos no dia seguinte, 26 de junho, 
ao final da tarde, todavia mostrou-se confiante quanto à taxa de sucesso. Aproveitamos para dar a 
conhecer os resultados obtidos através da presente ata, que foi realizada a posteriori.  
 

   Menções 

Taxa de 
sucesso 

  Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

Nº de 
alunos 

admiti
dos 

% Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

74 74 100 57 77 14 19 3 4 74 100 

 

 



O Diretor felicitou os alunos e agradeceu aos professores pelo trabalho realizado. Os professores 
podem estar orgulhosos, pois o seu empenho tem contribuído para o sucesso dos nossos alunos. 
 

 

 

 

 Orientação: 

 

 

O diretor apresentou algumas informações sobre a orientação profissional dos alunos que se 
candidataram ao Ensino Superior em França, através da plataforma Parcoursup (sem que este 
procedimento seja exclusivo, uma vez que alguns estabelecimentos de Ensino Superior têm os 
seus próprios procedimentos de recrutamento, como por exemplo os Institutos de Estudos Políticos 
ou Paris Dauphine): 

 

 

 

O Diretor apresentou algumas informações sobre as respostas obtidas pelos alunos, relativamente 
às candidaturas que estes haviam formulado. 

 

ÁREAS Nº de 
candidatos/ 

Total 

Propostas aceites 

ES 9 / 23 1 licenciatura STAPS 

2 licenciaturas artes - letras – línguas 

5 licenciaturas direito– economia – gestão 

1 escola de arquitetura (Versailles) 

S 14 / 27  4 PACES 

2 classes préparatoires BCPST  

2 classes préparatoires económica e comercial opção científica 

1 INSA Toulouse 

1 formação integrada de engenharia + 1 ano em universidade 

1 licenciatura ciências, tecnologia e saúde 

1 licenciatura direito, economia, gestão 

1 DUT engenharia mecânica e de produção 

 

A orientação para o Ensino Superior português está em curso e foi precedida de reuniões 
preparatórias (reuniões com representantes das universidades locais – FEP, FEUP, …- reunião 
para informar sobre os procedimentos de orientação, visitas de antigos alunos, …) e entrevistas 
individuais. 

 

 

O Diretor elogiou o trabalho realizado pelos diretores das turmas de 11º e 12º anos, pela pessoa 
responsável pela informação e orientação (PRIO), a professora Sandrine Remelgado, e pelo diretor 
adjunto, Paulo Fernandes. 

 

 

O balanço redigido pela professora Sandrine Remelgado testemunha a qualidade do trabalho 
realizado em matéria de orientação no âmbito do “Parcours Avenir”, desde o 7º até ao 12º ano: 

- Todas as reuniões de informação previstas pela PRIO (conselhos de ciclo, 
conselhos pedagógicos, informação às família, …); 

- Presença nos conselhos de turma do 12º ano 



- Inúmeras reuniões com encarregados de educação (do 9º até ao 12º ano) + 
inúmeras respostas por e-mail; 

- Entrevistas personalizadas com todos os alunos de 11º e 12º anos; 

- Preparação para as entrevistas Sciences Po et écoles d’Art para os alunos de 12 
º ES; 

- Organização das ações do «Parcours Avenir » (Fórum das profissões, Estágios, 
Fórum das formações, Apresentação das profissões); 

- Apoio aos alunos e aos diretores de turma em todo o procedimento Parcoursup; 

- Informações sobre o prosseguimento dos estudos e o acesso ao Ensino Superior 
em Portugal; 

- Organização de encontros com antigos alunos. 

 

Resumo das ações realizadas em 2018/2019 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

7º  Efetuar pesquisas sobre 
profissões 

Redação de fichas síntese sobre 
profissões 

Apresentar uma profissão, 
utilizando um suporte numérico, 
perante um júri 

Testemunhos dos alunos do 8º 
ano, após terem realizado o 
estágio de observação 

8º  Apresentação do projeto 
“estágio de observação em 
empresa” (pelo diretor de 
turma) 

Reunião com os encarregados 
de educação para prestar 
esclarecimentos sobre os 
estágios 

Estágio de observação em 
empresa 

Redação de um relatório de 
estágio+Apresentação oral 

Avaliação dos relatórios de 
estágio – balanço da 
experiência realizada – redação 
dos certificados de estágio (a 
anexar ao boletim do 3º 
trimestre) 

9º  Réunion d’information sur le 
DNB et la poursuite des 
études au lycée  

Apresentação de utensílios e 
suportes: auto documentação 
ONISEP 

Fórum das profissões, com 
preparação de questionários e 
relatórios 

Reuniões para apresentar a 
reforma do novo “baccalauréat”  

 

 

10º  Visitas a empresas com 
realização de relatórios 

Exploração de utensílios e 
suportes: auto documentação 
ONISEP e sites 
(Monorientationenligne.fr, 
Inforizon…) 

Alunos de PFEG – projeto 
«Sharl Tank» (ao longo do 
ano)  

Fórum das profissões, com 
preparação de questionários e 
relatórios 

Reuniões para apresentar a 
reforma do novo “baccalauréat” 

Escolha das disciplinas 
«específicas»  

11º Entrevistas personalizadas de 
orientação 

Questionário para preparar o 
Fórum das formações de 

Entrevistas personalizadas de 
orientação 

Fórum das formações (Lisboa) 

Entrevistas personalizadas de 
orientação 

Apresentação da FEP e da 



Lisboa 

Apresentação de suportes de 
informação AEFE, … 

 

Apresentação Bourse AEFE 
Excellence-Major 

Apresentação da plataforma 
Parcoursup +  e post-bac em 
França 

FEUP  

Apresentação das disciplinas 
«específicas» para o 12º ano 

Encontros com antigos alunos 

Reunião sobre o acesso ao 
Ensino Superior em Portugal 

 

12º  Entrevistas personalizadas de 
orientação 

Encontro com antigos alunos 
(TS) 

Apresentação procedimento 
Parcoursup 

 

Entrevistas personalizadas de 
orientação 

 

Encontro com antigos alunos (TS) 

Acompanhamento ao aluno 
durante todo o processo 
Parcoursup 

Entrevistas personalizadas de 
orientação 

Encontro com antigos alunos 
(TS) 

Encontro com representantes 
das faculdades do Porto (FEP e 
FEUP) 

Reunião sobre o acesso ao 
Ensino Superior em Portugal 

Acompanhamento ao aluno 
durante todo o processo 
Parcoursup 

 

 

 

b) ATA DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

 

O Diretor cedeu a palavra ao diretor da primária, Olivier Briet, que apresentou o balanço do ano 
letivo no que diz respeito à primária. O Diretor agradeceu-lhe pelo diagnóstico que conduziu ao 
longo do ano escolar, que ajudará a responder à nossa preocupação permanente, ou seja, a 
melhorar o serviço que prestamos. 

 

 

Balanço do ano letivo 2018-2019 
 
O diretor da primária agradeceu à equipa de professores do ensino pré-escolar e da primária pelo 
facto de o terem recebido com amabilidade neste primeiro ano de trabalho no LFIP. 
 
O diretor sublinhou a partida de dois colegas, Edwige Perroy e Pierre-Yves Jacquet, professores no 
LFIP (primária) há 6 anos. Agradeceu-lhes o empenho e o profissionalismo ao serviço da escola e 
realçou o trabalho realizado por Pierre-Yves Jacquet ao serviço dos colegas enquanto 
representante dos funcionários da primária. O diretor desejou-lhes muito sucesso, quer a nível 
pessoal quer a nível profissional. 
 
 
O diretor também agradeceu à professora Laurence Simon, por ter assegurado a substituição da 
professora Carla Pires, que esteve de licença de maternidade durante sete meses. 
 
 

 



Remodelações previstas, obras 

 

Tendo em conta que na primária haverá 27 turmas no ano letivo 2019-2020, não está prevista 
qualquer alteração durante as férias de verão.  
 
. O calor que se faz sentir no primeiro andar do edifício E foi tido em conta pelos arquitetos, que 
procuraram encontrar uma solução para este problema. Estiveram reunidos com os professores da 
primária para lhes explicarem qual o procedimento para utilizar adequadamente os estores das 
salas de aula. 
Está em curso a elaboração de um orçamento para substituir todos os cabos e, eventualmente, os 
estores para permitirem a regulação da temperatura dentro das salas de aula.  
 
A substituição dos videoprojetores é feita regularmente quando começam a apresentar anomalias. 
 
A BCD será equipada com um viodeoprojetor e respetivo ecrã. As duas documentalistas terão à 
disposição tablets, que lhes permitirão simplificar a requisição de livros e fazer uma apresentação 
mais lúdica dos mesmos para os mais pequenos, não só na biblioteca como também no pavilhão 
de acolhimento. 
 
 

Segurança – balanço das ações realizadas 

 

Os exercícios para avaliar a segurança desenrolaram-se com normalidade. 

Será instalado um novo sistema sonoro junto à BCD, no edifício E, para se ouvir melhor o sinal 

PPMS. Os nomes das pessoas responsáveis pelo encerramento dos edifícios A, C e E deverão ser 

melhor definidos. 

Doravante: a campainha específica do PPMS será contínua e, quando o som terminar, indicará o 

fim do exercício. 
 
Balanço dos projetos pedagógicos - primária 
 
A quantidade e a qualidade dos projetos pedagógicos realizados em todos os níveis enriquecem 
substancialmente o ensino que é ministrado aos alunos. A Direção agradeceu o empenho da 
equipa pedagógica na realização desses projetos. 
 
Balanço das viagens com dormida  

 
O diretor aproveitou para lembrar que as viagens escolares ocorreram entre os dias 4 de abril e 7 
de junho de 2019. 
 
No próximo ano, a fim de harmonizar a utilização de documentos em todo o estabelecimento, o 
regulamento de viagens utilizado no collége/lycée será também usado pela primária. 

 
Balanço dos ateliês da hora do almoço 
 

. O diretor agradeceu à associação de pais, através da Srª Lemoine, pelas atividades propostas 
aos alunos de GS até ao 5º ano, todas as terças-feiras à hora do almoço. 
  
«Jour de fête» 

O «Jour de fête» terá lugar no dia 28 de junho, ao final a tarde, de acordo com um cronograma 
comunicado no Conselho de Escola. 
 
Início do ano letivo 2019 
 
Para os professores, o início do ano letivo terá lugar no dia 2 de setembro; para os alunos, será no 

dia 3 de setembro de 2019. 



Estrutura da primária 2019-2020 :3 turmas por nível no ensino pré-escolar, nos 4º e 5º anos; do 1º 
ao 3º ano, haverá 4 turmas por nível. 
 
Teoricamente, o nº de alunos para o próximo ano letivo será de 644 alunos repartidos por 27 
turmas; em média, 23,99 alunos por turma. Teremos 118 novos alunos, dos quais 70 são de PS. 
 
Ensino pré-escolar - alterações no próximo ano letivo: lanche (PS/MS/GS) e sesta (PS)  
 

Após concertação com a equipa docente e APALFIP, foi decidido que deveriam ser implementadas 
algumas alterações no ensino pré-escolar, concretamente no que diz respeito aos lanches. 
 
Assim, alternadamente, todos os pais trarão fruta, exceto o Kiwi, por razões alergénicas, e outros 
frutos que serão oportunamente comunicados às famílias. 
 
Os alunos da GS (5 anos) farão este lanche à base de fruta à tarde, porque os alunos almoçam na 
cantina às 13h e uma peça de fruta durante o lanche da manhã não era suficiente. 
 
Relativamente à sesta, a partir de setembro de 2019, os alunos de PS (3 anos) farão uma sesta 
das 12h30 às 14h30, durante os meses de setembro até a dezembro. A partir do mês de janeiro, 
dormirão das 12h30 até às 14h, para que os tempos de aprendizagem sejam adaptados ao ritmo 
biológico dos alunos. 
 
O tempo consagrado à sesta não deve ultrapassar 1h30, para que, à noite, possam ir dormir a 
horas consideradas adequadas para a idade que têm. 

 
 

 

 

 

 

c) RELATÓRIO DE CONTAS 

 

O Diretor cedeu a palavra à senhora Diretora Administrativa e Financeira (DAF), não sem antes lhe 
agradecer a qualidade do trabalho realizado. A organização que denota e a experiência que possui 
têm sido particularmente úteis para acompanhar o crescimento da nossa estrutura.  

A DAF apresentou alguns esclarecimentos adicionais sobre os elementos disponíveis no balanço 
de funcionamento.  

 

Em primeiro lugar, apresentou os dados relativos ao funcionamento do estabelecimento: 

 

 



 

 

 

Depois, apresentou dados relativos a encargos com o funcionamento: 

 

 
 

 

 

Em seguida, foi apresentado o relatório de contas: 

 

 
 



Au vu de l’ensemble des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement réalisées, 

le bilan comptable 2017 fait apparaître un résultat positif après impôt de 52 820,95 € (le 

budget avait été présenté en équilibre)  

La capacité d’autofinancement (CAF) est de 570 491.11 € 
- Résultat de l’exercice : 52 820,95 € 

- Amortissements : 557 093,29 € 

- Quote part des subventions d’investissement : - 39 423,13 € 

 

Ressources des opérations en capital :  639 499.11 € 
- La CAF : 570 491.11 € 

- Subventions AEFE et réserve parlementaire  : 69 008,00 €  

 

Emplois des opérations en capital : 973 219,10 € 
- Acquisitions d’immobilisations : 739 484.96 € 

- Remboursement d’emprunts : 233 734,14 €  

 

 

Pour l’année 2017, les dépenses en capital étant supérieures aux recettes, le fonds de 

roulement diminue de 333 719,99€ . 

Au 31/12/2017, le montant total du fonds de roulement est de 997 218,96€ soit 49 jours 

de fonctionnement.   
 
 
 
 

PONTO 2 – PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO 2019 - 2020 

 
 

 

a) CESSAÇÃO DE CONTRATO E NOVAS CONTRATAÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO 
LETIVO 2019 – 2020: 

 
 

                                   PROFESSORES DA PRIMÁRIA 
 
 

FUNCIONÁRIO QUE CESSOU CONTRATO FUNCIONÁRIO CONTRATADO 

Edwige PERROY  Jérôme LARRE 

Pierre-Yves JACQUET  MAILLET-MEZERAY Barbara 

CRIAÇÃO (tempo parcial) PORTUGUÊS  Sandra SANTOS 

 
 
 
                                    PROFESSORES COLLÈGE/LYCÉE 
 

FUNCIONÁRIO QUE CESSOU 
CONTRATO 

DISCIPLINA FUNCIONÁRIO CONTRATADO 

SAUVAGE Emeline Letras modernas  Aline EVERARD 

CRIAÇÃO DE NOVO POSTO Letras modernas José PEREIRA 

BECLIN Laurent Físico-química Anne-Laure DENIS 

MAGNANI Rémi História e geografia David MOLINIER 
 
 
 



                  AUTRES POSTES 
 

FUNCIONÁRIO QUE CESSOU 
CONTRATO 

FUNÇÃO FUNCIONÁRIO 
CONTRATADO 

CRIAÇÃO DE NOVO POSTO Responsável pelo serviço 
informático 

Gilles MEILHAC 

 
 
 
 
. O Diretor agradeceu a todos os funcionários que cessaram contrato com o LFIP pelo trabalho 
realizado no estabelecimento, durante vários anos, e desejou-lhes muito sucesso, quer a nível 
pessoal quer a nível profissional. 
 
 
O Diretor especificou que a direção tem acompanhado o crescimento da nossa instituição, através 
da contratação de mais funcionários, professores ou para desempenharem outras funções ao 
serviço do LFIP (por exemplo, a contratação de um responsável pelo serviço informático). 
 
 
 
 

b) Nº DE ALUNOS (início do ano letivo e evolução): 

 

 

1) Número de alunos em setembro 2019 – 2020 (estatísticas encerradas a 18/06/2019): 
 
 

 nível nº de alunos turmas nº de alunos/ cl 

Pré-escolar PS 70 3 23,3 

MS 76 3 25,3 

GS 75 3 25 

Total  221 9 24,5 

 
 
 

 nível nº de alunos turmas nº de alunos/cl 

Primária 1º ano 80 4 20 

2º ano 92 4 23 

3º ano 101 4 25,3 

4º ano 75 3 25 

5º ano 75 3 25 

Total  423 18 23,6 

 
 
 

 nível nº de alunos turmas nº de alunos/cl 

Collège 6 108 4 27 

7º 105 4 26,25 

8º 93 4 23,25 

9º 101 4 25,25 

Total  407 16 25,4 

 
 
 

 nível nº de alunos turmas nº de alunos/cl 



Lycée 10º 81 3 27 

11º 80 3 26,6 

12º 56 2 28 

Total  217 8 27,2 
 
 
 

 nível nº de alunos turmas nº de alunos 

Estrutura Pré-escolar 221 9 644 

Primária 423 18 

Collège 407 16 624 

Lycée 217 8 

Total  1268 51 24,86 

 

 

1) Relação capacidade de oferta e procura do LFIP : 
 

 
 

  

capaci

dade / 

turma 

Nº de 

turmas 

set. 

2019 

Capacidade 

de 

acolhimento  

(máximo) inscrições 

total de 

pedidos 

de 

inscrição 

Relação 

oferta/procura 

2019/2020 

 

 

Dados 

relativos 

a 

2018/201

9 

PS 25 3 75 70 74 98,7 114,6 

MS 25 3 75 76 98 123,4 121,3 

GS 25 3 75 75 95 126,6 121,3 

1º 

ano 23 4 92 80 82 89 

106,5 

2º 

ano 25 4 100 92 94 94 

116 

3º 

ano 25 4 100 101 114 114 

109 

4º 

ano 25 3 75 75 80 106 

114 

5º 

ano 25 3 75 75 83 110,6 

105 

6º 27 4 108 108 113 104,6 100,9 

7º 27 4 108 104 103 95,3 90,7 

8º 27 4 108 93 94 87 97,2 

9º 27 4 108 101 104 96,3 92,6 

10º 27 3 81 81 87 107 98,7 

11º 27 3 81 80 84 103 72,8 

12º 27 2 54 56 58 107 92,6 

Total 25,8 51 1315 1268 1331 105 103,3 

 



Os dados apresentados na penúltima coluna do quadro dão a conhecer a relação que existe entre 

o nº de lugares disponíveis e o nº de pedidos de inscrição no LFIP. Esta relação é positiva na 

primária. O Diretor precisou que a Direção está atenta à questão do nº de efetivos e que o nº de 

alunos não ultrapassará os limites aceitáveis (25 alunos por turma na primária, 27 alunos no 

collège, 28 alunos no lycée). 

 

2) EVOLUÇÃO DO Nº DE ALUNOS 

a) Últimos 10 anos… 
 

  

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

PRÉ-

ESCOLAR 228 239 230 205 164 169 174 210 222 218 

 

221 

PRIMÁRIA 381 390 386 383 388 385 403 393 433 428 

 

423 

TOTAL 

PRIMÁRIA 609 629 616 588 552 554 577 603 655 646 

 

644 

variação (%)   3,3 - 2,06 - 4,54 -6,12 0,36 4,15 4,50 8,62 0 

 

0 

COLLEGE 231 261 250 233 250 262 273 319 340 366 

 

407 

LYCEE 23 53 86 92 108 113 125 140 154 182 

 

217 

TOTAL 

COLLÈGE/ 

LYCÉE 254 314 336 325 358 375 398 459 494 572 

 

624 

variação (%)   23,62 7,00 - 3,27 10,15 4,75 6,13 15,33 7,63 13,36 

 

8,33 

TOTAL GERAL 863 943 952 913 910 929 975 1062 1149 1196 

 

1268 

variação (%)   9,27 0,957 - 4,10 - 0,33 2,09 4,95 8,92 8,19 3,92 

 

4,36 

 

O aumento do nº de alunos que se verificou em 2019-2020 veio dar continuidade ao que já 

acontecera em anos anteriores. Este crescimento deverá estagnar devido ao limite de capacidade 

para acolhermos mais alunos, como apresentado anteriormente.  

 

Estes dados permitem-nos tirar várias elações : 

 

- Estabilidade de efetivos na primária, a partir de agora em situação de saturação;  

- Aumento do nº de alunos concentrado no collège/lycée (8,3%), que se explica não só pela 

chegada de novos alunos mas também por ter havido menos transferências, em particular no final 

do 9º ano (só saíram 5 alunos). 

 

 

b) … e por nacionalidades 
 

Anos 
Nº de 

alunos 
Portugueses % Franceses % 

Outras 

nacionalidades 
% 

2009/201

0 
863 691 80,07 148 17,15 24 2,78 



2010/201

1 
938 721 76,87 190 20,26 27 2,88 

2011/201

2 
952 730 76,68 192 20,17 30 3,15 

2012/201

3 
921 697 75,68 195 21,17 29 3,15 

2013/201

4 
910 665 73,08 210 23,08 35 3,85 

2014/201

5 
923 653 70,75 231 25,03 39 4,23 

2015/201

6 
975 677 69,44 254 26,05 44 4,51 

2016/201

7 
1062 709 66,76 299 28,15 54 5,08 

2017/201

8 
1141 741 64,94 347 30,41 53 4,65 

2018/201

9 
1215 772 63,54 376 30,95 67 5,51 

2019/202

0 
1268 810 63,9 373 29,4 85 6,7 

 

 

 

O Diretor explicou que o quadro anteriormente apresentado fornece uma visão precisa da 
repartição dos alunos por nacionalidades, embora possa haver alguns desvios estatísticos (como 
por exemplo, não tem em conta os alunos com dupla nacionalidade). 

Esta estatística não revela grandes alterações relativamente aos anos anteriores, todavia denota 
um pequeno aumento de alunos que não têm nacionalidade portuguesa nem francesa. 

 

 

 

c) ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO LFIP  

 

 
1) LA CARTE DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE :  

 
 

O Diretor apresentou a lista de disciplinas específicas que foram validadas pela DGESCO 

(Direção Geral do Ensino Escolar). A DGESCO, após uma primeira recusa, aceitou 

reconsiderar a decisão que havia tomado relativamente ao ensino da disciplina de Artes 

Plásticas; foi enviado um dossiê para reforçar o pedido de abertura. 

 

o  Disciplinas específicas : 

 História e geografia, geopolítica e ciências políticas  

 Matemática 

 Físico-química 

 Biologia 

 Ciências económicas e sociais  

 Humanidades, literatura e filosofia 

 Artes Plásticas, a aguardar validação por parte da DGESCO 

  

 



o A repartição (provisória) dos alunos: 

 

Disciplina específica nº de alunos grupos 

História e geografia, geopolítica e ciências políticas 32 2 

Matemática 65 3 

Físico-química 45 3 

Biologia 34 2 

Ciências económicas e sociais 51 2 

Humaninades, literatura e filosofia 14 1 

Artes plásticas ---- ---- 

 

 

 

2) ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA :  

 

 
No seguimento de várias reuniões com a equipa de professores de português, foi decidido que 
os alunos, a partir do próximo ano letivo, seriam repartidos por três níveis : 
 

- um nível de português iniciação (nível A1 e A2 do Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas); duas horas por semana; 
 

- um nível intermédio (B1 – B2, duas horas por semana) ; 
 

 
- português língua materna, para os alunos portugueses ou estrangeiros que já 

apresentem um nível avançado (C1, C2- quatro horas por semana) 
 

 

 

 

 

3) AS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CDUP 
 

O Diretor informou que as atividades desportivas deixarão de ter lugar no ginásio Infante Sagres 
e passarão a decorrer nas instalações desportivas do CDUP (Centro Desportivo Universitário do 
Porto), que é mais espaçoso, tem melhores equipamentos, tem melhores acessos e não é mais 
dispendioso para o LFIP. 

 
 
 

4)  «IMP» e «PREMIO» PROJEÇÃO 2019 – 2020 : 

 
O Diretor informou os membros do Conselho de Estabelecimento sobre as funções específicas, 
ditas PREMIO ou MP (missão particular), para o próximo ano letivo, atribuídas a alguns 
professores. São tarefas específicas, que procuram dar resposta às necessidades no que diz 
respeito à política educativa do nosso estabelecimento; foram definidas tendo em conta a opinião 
do Conselho Pedagógico. 

Função Montante 

REFERENTE ECO - ESCOLA 
 

½      PREMIO 



 

 

 

 

d) O PROJETO DA VIDA ESCOLAR E AS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
INTERNO 
 
 

O Regulamento sofreu duas alterações, adotas pelo Conselho de Estabelecimento, que entrarão 
em vigor no início do próximo ano letivo: 

 
 
 

 Alterações horários - primária: 

 

 

Artigo 16 : ENTRADAS E SAÍDAS 

MANHÃ 

O Lycée Français International de Porto abre a partir das 8h, com a vigilância situada no pavilhão 

de acolhimento. Entre as 8h15 e as 9h, o portão do collège/lycée (CL) abre para todos os alunos do 

1º até ao 12º ano. Após as 9h, os alunos devem passar pelo portão principal. A partir das 8h35, os 

pais dos alunos do pré-escolar podem aceder às salas, passando pela entrada principal e 

mostrando o respetivo cartão de identificação. 

MEIO-DIA 

REFERENTES POR DISCIPLINA 

Conselho pedagógico 

½  IMP/disciplina 

FR-HG -MAT-PT-LV 

¼  IMP/disciplina 

ARTES- SVT-FÍSICO-QUÍMICA-ED. FÍSICA 

 

PRIO-PARCOURS AVENIR 
2 IMP 

PRIO – PARCOURS AVENIR 10º ano 1 IMP/ PREMIO 

RESPONSÁVEL PELA ORGANIzAÇÃO DE VIAGENS 

PEDAGÓGICAS COM DORMIDA 

½    IMP:  

                    Andaluzia 

                    Escócia 

½     PREMIO: 

                     Viagem de integração (6º ano) 

                     Tomar (7º ano)    

                     Dublin (8º ano) 

                     França (9º ano) 

                     Berlin (11º ano) 

REFERENTES DELF-DALF, CAPLE ½     PREMIO 

 

DESPORTO ESCOLAR 
2 ½ PREMIO 

REFERENTE DNB ORAL ½ PREMIO  

TUTORADO ALUNOS 
½      PREMIO 

½      PREMIO 

REFERENTE CULTURAL 
 

1    PREMIO 

TUTORADO ALUNOS + CVL 1    PREMIO 

ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO PEDAGÓGICO 3     PREMIO 

CPE-DIRETOR ADJUNTO 3     IMP 



Ao meio-dia, os alunos do 1º ao 5º ano saem pelo portão CL, entre as 11h45 e as 12h. Após esta 

hora, são conduzidos ao portão principal sob a vigilância de um adulto responsável. Para os alunos 

do collège/lycée, o portão CL abre entre as 12h35 e as 12h50. Os alunos podem, em seguida, 

aceder ao Liceu por este mesmo portão, a partir das 13h30. Os encarregados de educação dos 

alunos do pré-escolar podem aceder às salas munidos do respetivo cartão de identificação, a partir 

das 11h35; após o almoço, o acolhimento nas salas faz-se a partir das 13h50. 

FINAL DA TARDE 

Ao final da tarde, a saída dos alunos do 1º ao 12º ano faz-se pelo portão CL, entre as 16h35 e as 

17h. Após esta hora, os alunos do collège/lycée aguardam no passeio e os alunos da primária são 

conduzidos até à vigilância (garderie). Os pais dos alunos do ensino pré-escolar podem aceder às 

salas entre as 16h25 e as 16h35. Depois desta hora, os alunos são conduzidos até à vigilância 

(garderie), a funcionar até às 19h.  

A partir do 1º ano, os pais não são autorizados a entrar na escola. Caso seja necessário (reunião 

com professores, saída antecipada, …), devem dirigir-se à receção para se identificarem e 

receberem um crachá de circulação. Os encarregados de educação dos alunos do ensino pré-

escolar devem, após recuperarem os filhos, deixar a escola e não permanecer nas áreas de jogo. 

 

 

A FAVOR : 16               ABSTENÇÕES : 0        CONTRA : 0 

 
 

 Utilização do telemóvel 

 

Artigo 11 

RESPEITO POR SI PRÓPRIO E PELO OUTRO 

 
O uso de aparelhos para ouvir música e telemóveis é proibido em todo o recinto escolar para todos 

os alunos. Todavia, haverá uma zona (o coberto do portão collège/lycée), exclusivamente 

reservada aos alunos do lycée (10º, 11º e 12º anos), onde a utilização do telemóvel é permitida. 

 

O uso de aparelhos para ouvir música e telemóveis também é proibido durante as atividades 

pedagógicas que decorram no exterior do estabelecimento (deslocações e aulas de educação 

física, saídas e viagens escolares). 

 

A utilização do telemóvel é permitida, a título derrogatório, em locais e circunstâncias específicos: 

   

        - Para uso pedagógico, com supervisão de um professor. 

        - Para contactar os pais em caso de urgência e em locais específicos: a secretaria da direção 

da primária e os gabinetes da Vida Escolar (para os alunos do collège e lycée). 

        - Em casos particulares, para alunos que sejam portadores de alguma deficiência ou 

apresentem uma condição médica que obrigue ao uso de um dispositivo médico que esteja 

associado a um equipamento de comunicação. 

        - No âmbito de saídas ou viagens escolares, poderá ser autorizado um tempo de utilização 

consagrado à comunicação com os pais ou para descontrair. Este tempo de utilização deverá ser 

definido aquando da organização das viagens. 

 

A infração destas regras definidas no Regulamento Interno implica: 



          - A confiscação do telemóvel, pelos auxiliares de educação e de vigilância, pelos professores 

e pelos membros da direção. 

          - A restituição do telemóvel aos pais, ao final do dia, por um membro da direção. 

 

A reiteração desta infração poderá conduzir à aplicação de castigos ou sanções previstos no artigo 

14. 

 
 
 

A FAVOR : 16               ABSTENÇÕES : 0        CONTRA : 0 

 
 
 
 
 
 

 O projeto da vida escolar: 

 

O diretor informou que havia solicitado ao conselheiro principal de educação (CPE) que 
formalizasse o projeto da Vida Escolar. Embora não fosse obrigatório, o Diretor considerou que era 
útil fazê-lo para que fosse reconhecido o trabalho deste serviço, que está em harmonia com o 
projeto de estabelecimento. 
 
O CPE deu a conhecer o projeto da Vida Escolar, disponível no balanço de funcionamento, enviado 
antecipadamente aos membros do conselho. O projeto apresenta três grandes metas: 

- Participer à la réussite éducative  
- Contribuir para o sucesso educativo 
- Dar acompanhamento aos alunos 
- Assurer le bon fonctionnement du service vie scolaire  
- Assegurar o correto funcionamento do serviço Vida Escolar 

 
O Diretor agradeceu ao CPE pelo serviço de qualidade que realizou junto dos alunos. 

 
 

 
e)  A DATA DO DIA “PORTAS ABERTAS” 

 
Os membros do Conselho de Estabelecimento decidiram realizar o dia “Portas Abertas” e o “Jour 
de Fête” (organizada pela APALFIP). A data escolhida foi o dia 23 de maio de 2020, que será 
mencionada no calendário escolar. 
 
 
 

PONTO 3 – VIAGENS COM DORMIDA 2019 - 2020 

 
 
O Diretor lembrou que esta apresentação antecipada da programação das viagens com dormida 
vai de encontro ao que foi decidido no primeiro Conselho de Estabelecimento do ano letivo 2012-
2013 e visa facilitar não só a organização financeira das famílias, mas também a organização 
pedagógica dos professores. 
 
 

NIVEIS PROJETO PARTICIPAÇÃO 



VISADOS DAS FAMÍLIAS 

6º ano Viagem de integração 90 euros 

7º ano Viagem «Na Rota dos Templários» 130 euros 

8º ano Viagem a Dublin 600 euros 

9º ano Viagem a França (Normandia ou norte) 600 euros 

DNL 10º e 11º 
anos 

Viagem à Escócia dos alunos da Secção 
Europeia  

777euros 

11º ano Viagem a Espanha 450 euros 

Viagem a Berlin 490 euros 

12º ano Projeto «Cartografia das Controvérsias» 388 euros 

 
 
 

1. Viagem de integração – 6º ano : 

Responsável : Nuno OLIVEIRA 
 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem 

pedagógica, com a duração de dois dias e uma noite, a Esposende (estuário do rio 

Cávado), no final do mês de setembro de 2019.  

O projeto prevê a realização de um desafio constituído por quinze provas, físicas, lúdicas e 

intelectuais (por exemplo, uma corrida de orientação) por equipas. O valor máximo a pagar 

pelas famílias será de 90 €. 

 

A FAVOR : 16               ABSTENÇÕES: 0  CONTRA : 0 

 

 
2. Viagem cultural sobre a rota dos templários para os alunos de 7º ano  

Responsável : Elisabete MOREIRA 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem 

pedagógica, com a duração de três dias e DUAS NOITES, a Torres Vedras, provavelmente 

entre fevereiro e maio de 2020. A duração da estadia adapta-se ao programa rico e variado, 

que permite trabalhar quer os programas de história de 7º ano (Idade Média) quer de SVT 

(desenvolvimento sustentável). O valor máximo a pagar pelas famílias será de 130 €. 

 

 

A FAVOR : 16               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 
 
 

3. Viagem à Irlanda para os alunos de 8º ano  

Responsável : Romana SILVA 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem 

pedagógica, com a duração de cinco dias e quatro noites, a Dublin. Tendo em conta o nº de 

alunos, poderá ser necessário efetuar duas viagens, em datas diferentes. O valor máximo a 

pagar pelas famílias será de 600 €. 

 

A FAVOR : 16               ABSTENÇÕES: 0  CONTRA : 0 



 
 

4. Viagem a França para os alunos de 9º ano 

Responsável : a designar 

Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem 

pedagógica, com a duração de quatro dias três noites à Normandie – praias do 

desembarque, no final do mês de maio de 2020.  

O valor máximo a pagar pelas famílias será de 600 €. 

 

A FAVOR : 16              ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 

5. Viagem à Escócia para os alunos que frequentam a Secção Europeia – 10 e 11º anos 

Responsável : Anne STOCK 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem 

pedagógica, com a duração de sete dias e seis noites, à Escócia, em fevereiro de 2020. Os 

alunos ficarão alojados em pousadas de juventude. 

 O valor máximo a pagar pelas famílias será de 777 €. 

 

A FAVOR : 16               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 

 
6. Viagem a Mérida (Estremadura) e Posadas (Andaluzia) ou Madrid para os alunos de 

11º ano que estudam espanhol  

Responsável : Nicolas RAMBAUD e Sandra PACHECO 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem 

pedagógica a Andaluzia ou Madrid, com a duração de quatro dias e três noites, em fevereiro 

ou março de 2020 (o destino está dependente do nº de participantes). 

 O valor máximo a pagar pelas famílias será de 450 €. 
 
 

A FAVOR : 16               ABSTENÇÕES: 0  CONTRA : 0 

 
 
 

7. Viagem a BERLIM para os alunos de 11º ano que estudam alemão  

Responsável : Maria FERREIRA 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem 

pedagógica, com a duração de seis dias e cinco noites, a Berlim (março 2020). Os alunos 

ficarão alojados em casa de famílias de acolhimento. 

 O valor máximo a pagar pelas famílias será de 490 €. 
 

A FAVOR : 16             ABSTENÇÕES: 0  CONTRA : 0 

 



8 – Viagem a Paris para os alunos que participam no projeto « Cartographie des 

controverses » (12) 

     Esta viagem combina a participação em debates, organizados em colaboração (e nas 

instalações de) com o IEP de Paris, sobre controvérsias contemporâneas, com dimensões 

científicas e sociais e a visita a um local histórico e/ou cultural (o Senado, por exemplo). 

 O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem 

pedagógica, com a duração de dois dias e uma noite, a Paris (novembro 2019). Os alunos 

ficarão alojados em pousadas de juventude. 

 O valor máximo a pagar pelas famílias será de 385 €. 

 
 
 

A FAVOR :  16               ABSTENÇÕES: 0  CONTRA : 0 

 

 
Para a primária, está previsto reconduzir as viagens pedagógicas com dormida que se realizaram 

em 2018-2019. Os projetos serão apresentados em Conselho de Escola, que decorrerá no primeiro 

trimestre do próximo ano letivo 

 

PONTO 4 – REMODELAÇÕES E OBRAS 2019 - 2020 

 
 

A senhora diretora administrativa e financeira apresentou as informações relativas às obras e 
remodelações previstas para o ano próximo letivo: 
 

a) Ampliação do edifício D : aquando da vinda do engenheiro da fiscalização, constatámos que 
o calendário estipulado para a realização das obras tem sido respeitado e que as 4 salas 
de aula, incluindo uma sala de tecnologia e um laboratório, estarão prontas para o início do 
próximo ano letivo. Já estão no local os materiais necessários para terminar as obras no 
interior das salas dentro dos prazos previstos. Já encomendámos o mobiliário, que será 
instalado durante as duas últimas semanas de agosto. Relativamente à sala de 

professores, provavelmente só estará concluída no mês de setembro. 

 

b) Durante as férias de Verão, o campo de futebol do recreio principal será restaurado : 

- Consolidação dos postes e das barreiras 
- Substituição das redes usadas 

- Substituição das pequenas bolas de borracha por bolas de cortiça 

      O campo de futebol mais pequeno será integralmente refeito : 

- Drenagem 
- Substituição da relva sintética 
- Canalização à volta do campo para reter a água da chuva 

- Iluminação do campo 



c) Relativamente ao calor que se faz sentir nas salas do edifício E, do lado do recreio, após 
análise dos arquitetos e dos especialistas, foi solicitado um orçamento para substituir os 
estores atuais (muito frágeis e pouco eficazes para proteger do sol) e para fazer aberturas 
atrás das grelhas de ventilação. 

 

d) Projeto Voltalia : está em estudo, com a empresa Voltalia, um projeto de cobertura do 
edifício D com painéis solares. São vários os objetivos deste projeto: financeiro (condições 
vantajosas da instalação dos painéis), energético (limitação da fatura de eletricidade) e 

ambiental.  

 
e) Restauração do pavimento danificado do edifício C.  

 
 
 

PONTO 5 – QUESTÕES DIVERSAS 

 
 
Questões dos alunos: 

1 - Estão previstos trabalhos de renovação no Infante Sagres? Em caso afirmativo, para 
quando estão previstos? 

Cf. ponto 2 da ordem do dia. 

2 - Seria possível arranjar soluções para que as aulas de educação física decorram no interior 
do LFIP? Como por exemplo, a remodelação do ginásio que já existe ou cobrir o campo de 

futebol. 

Não está previsto, por ser demasiado dispendioso, renovar o ginásio nem fazer uma cobertura para 
o campo de futebol. 

3 - Seria possível instalar alguns computadores suplementares no CDI? 

Esta questão está a ser estudada, porém os lugares são limitados. Talvez seja possível instalar 
mais dois computadores. 
  
 
Questões dos pais: 

 
Os pais não tinham questões a colocar. 
 
 
Questões dos funcionários: 
 
Os funcionários não tinham questões a colocar. 
 
 
Após terem sido abordados os assuntos que constavam da ordem do dia, o Diretor agradeceu aos 
membros do Conselho de Estabelecimento e à comunidade escolar pela qualidade do trabalho 
realizado durante o ano letivo 2018-2019. De seguida, convidou os presentes para um momento de 
convívio. 
A reunião foi encerrada às 19h05. 
 


