
ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO - 24 DE SETEMBRO 
DE 2019 

 
 
 
 
 
No dia 24 de setembro de 2019, nas instalações do Lycée Français International de Porto, 
realizou-se a primeira reunião do Conselho de Estabelecimento do ano letivo 2019-2020. 
 
Uma vez que o quorum fora atingido, o Diretor deu início à reunião e pôs a circular a folha 
de presenças. Lembrou que o Conselheiro de Cooperação e de Ação Cultural, M. TISON, 
não poderia estar presente. 
 
O Diretor agradeceu a todos os membros por estarem presentes no primeiro Conselho de 
Estabelecimento do ano letivo 2019-2020. 
 
A ordem do dia foi a seguinte : 
 

• Início do ano letivo 2019-2010 – ponto da situação 
• Obras – ponto da situação 
• Protocolo Educação Física 2019-2020 
• Questões diversas 

 
 
 
VOTAÇÃO : a ordem do dia foi aprovada por unanimidade 
 
A FAVOR: 0               CONTRA: 0             ABSTENÇÕES: 0 
 
 
A ata da reunião ficou  a cargo da diretora administrativa e financeira, Régine GRUNER. 
 
 
 
 

I / PONTO DA SITUAÇÃO: INÍCIO ANO LETIVO 
 
 

• Em preâmbulo, o Diretor lembrou os excelentes resultados obtidos pelos alunos 
que realizaram exames em junho de 2019 e felicitou todos os funcionários por mais 
este sucesso. 

 
Resultados do baccalauréat -2019:  

 

  

 

Menção Très 

bien 

Menção Bien Menção 

A.Bien 

TB/B/AB 

Área nº de 

alunos 

admitidos % nº de 

alunos 

% nº de 

alunos 

% nº de 

alunos 

% nº de 

alunos 

% 

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

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

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



 
Resultados do diplôme national du brevet sessão junho 2019 : 

DNB  

  

Menções 

  Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

Alunos 

presentes 

Alunos 

admitidos 

% 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 também mostrou a sua satisfação pelos resultados obtidos no que diz 
respeito ao acesso ao Ensino Superior, em Portugal, em França ou em outros 
países. 

 
 

Destino Alunos 
 

Orientação 
 

França 15 

2 classes préparatoires aux grandes écoles 

2 PACES (primeiro ano comum aos estudos da área da saúde) 

2 escolas de engenharia 

3 escolas de comércio 
4 licenciaturas (matemática e informática LEA, direito e ciências 
políticas) 
1 STAPS (ciências e técnicas das atividades física e desportiva) 

1 DUT engenharia mecânica 

Portugal 24 

8 economia e gestão 

3 engenharia informática 

3 direito 

2 design Belas Artes 

1 arquitetura 

1 multimédia 

1 ciências da informação 

1 comunicação empresarial 

1 línguas, literatura e cultura 

1 engenharia do ambiente 

1 marketing 

1 relações internacionais 

1 medicina 

Inglaterra 

7 

2 economia 

Suíça 1 engenharia 
Estados 
Unidos 1 ciências 

Canadá 1 gestão 
Países 
Baixos 1 ciências 

Bélgica 1 medicina 
 
 



 

Há vários aspetos a destacar :  
 

- Três alunos optaram por um ano sabático, embora todos tenham conseguido 
ingressar no Ensino Superior. Notou-se uma maior mobilidade internacional: sete 
alunos optaram por estudar no estrangeiro.  

- Na maioria dos casos, os alunos conseguiram entrar no curso que pretendiam. 
Assim, em Portugal, 68% dos alunos conseguiu entrar na 1ª opção (a média nacional 
foi de 53%).  

- A taxa de satisfação (embora não seja possível hierarquizar as escolhas na 
plataforma Parcoursup) é, igualmente, elevada para os alunos que optaram por 
estudar em França. 

- Embora algumas áreas continuem a ser privilegiadas (economia e gestão, em 
particular), os alunos que terminaram o 12º ano em junho de 2019 fizeram escolhas 
muito diversificadas. 

- Alguns alunos optaram por cursos muito seletivos, em Portugal (medicina) e em 
França (Classes Préparatoires). Uma aluna recebeu a «bourse Excellence Major», 
financiada pelo estado francês, durante cinco anos, para prosseguir os estudos no 
prestigiado liceu Henri IV, em classe préparatoire.   

 
O Diretor agradeceu a todos os professores que acompanham os alunos, não só ao longo 
do seu percurso escolar mas também no que diz respeito à orientação vocacional. 
Crescentou, ainda, que a comissão interministerial de renovação da homolgação do LFIP 
destacou a qualidade do percurso de orientação implementado no nosso estabelecimento. 

 
• Em seguida, foi apresentado o nº de alunos para o ano letivo 2019-2020 : 

 

  níveis nº de alunos turmas nº de alunos 

 
Estrutura 

Pré-escolar 220 9 639 

Primária 419 18 

Collège 396 16 614 

Lycée 218 8 
Total   1253 51 24,5 

 
 
O aumento do nº de alunos no início do ano letivo 2019-2020 confirma a tendência que se 
tem verificado nos últimos anos : 

 
• + 8,9  % em 2016 – 2017, + 8,2 % em 2017 – 2018, + 3,9 % em 2018 – 2019  

e 
+ 4, 76  % em 2019 – 2020  
 
• Este crescimento tem vindo, no entanto, a diminuir uma vez que, na primária, 

não será possível abrir mais vagas (o nº de pedidos de inscrição já é superior 
às vagas disponíveis). O aumento do nº de alunos está, assim, concentrado 
no collège-lycée. 

 
• Em seguida, foram apresentados alguns esclarecimentos relativamente à  reforma 

do baccalauréat e à sua implementação : 
 
O LFIP oferece sete disciplinas de « spécialité » aos alunos de 11º ano. Demos especial 
importância à implementação destas disciplinas e criamos 14 grupos com um reduzido nº de 
alunos. 



 
Disciplinas «spécialité» Nº de 

alunos  

grupos 

História-geografia, geopolítica e ciências políticas  31 2 

Matemática 64 3 

Físico-química 44 3 

Biologia 34 2 

Ciências económicas e sociais 50 2 

Humanidades, literatura e filosofia 15 1 

Artes plásticas 5 1 

 
 
Embora alguns alunos tenham optado por disciplinas que correspondem aparentemente às 
antigas áreas, a maioria optou por fazer outras associações que não teriam sido possíveis 
com o antigo modelo de baccalauréat (como, por exemplo, a combinação de disciplinas da 
área das ciências com as ciências humanas). 

 
 

Combinação das disciplinas «spécialité»  

(18 combinações) 

% de alunos 

1 / Matemática – Físico-química - Biologia 26,6 

2 / Economia - Matemática – Físico-química 24 

3 / História-geografia, geopolítica e ciências políticas - 

Economia - Matemática 

17,8 

4 / História-geografia, geopolítica e ciências políticas –

Humanidades, Literatura e Filosofia - Economia 

7,6 

5 / História-geografia, geopolítica e ciências políticas - 

Matemática – Físico-química 

3,8 

6 / Outras combinações (12) 20,2 (1,26) 

 
 

II / Obras : ponto da situação 
 

• Obras realizadas : 
 

• O solo do campo de futebol mais pequeno foi inteiramente renovado e foi 
colocada iluminação; no campo grande, as pequenas bolas de plástico foram 
substituídas por bolas de cortiça e as redes foram renovadas. 
 

• As quatro novas salas de aula do edíficio D estão prontas e equipadas com 
novos materiais. Os dois antigos laboratórios foram renovados e a sala de 
preparação de ciências foi ampliada. A fachada do edíficio foi totalmente 
pintada. 

 
• Os estores exteriores do edifício E foram alterados : os cabos de 

deslizamento foram substituídos por novos cabos mais sólidos ; os estores 
estão mais pesados para não baterem com o vento. 

 



• O coberto que faz a ligação entre os edifícios C e E está concluído. 
• Obras em curso : 

 
A sala de professores e o anfiteatro deverão estar prontos no dia 25 de outubro de 
2019. 
 
 

• Obras a realizar : 
 

• A instalação de condutas de ventilação nas salas do edifício E está a ser 
estudada pelos arquitetos (o sistema de ventilação natural já estava 
inicialmente previsto, porém não foi instalado aquando da construção do 
edifício). 
 

• Está a ser implementada uma parceria com a empresa Voltalia : instalação de 
painéis fotovoltaicos no telhado do edifício D. 

 
 
 

III  / Protocolo Educação Física 2019 - 2020 
 
 
O diretor apresentou aos membros do Conselho de estabelecimento o protocolo das provas 
de Educação Física (e as datas de realização das mesmas) que foi entregue na Academia 
de Toulouse. Os alunos podem escolher um dos seguintes menus : 
 

 CCF1 CCF2 CCF3 RECUPERAÇÃO 

MENU 1 
M. Oliveira 

20/11/2019 
Badminton  
13:45 > 17:00 
CDUP  
Júri 2: M. Pontes 

12/03/2020 
Aeróbica  
13:45 > 17:00 
CDUP   
Júri 2: M. Pedrosa 

19/05/2020 
Atletismo meio 
fundo  
13:45 > 17:00 
Parque Cidade 
Júri 2: M. Pontes 

22/05/2020 
 
8:30 > 17h 

MENU 2 
M. Pedrosa 

21/11/2019 
Musculação  
13:45 > 17:00 
CEF  
Júri 2: M. Oliveira 

10/03/2020 
Nat. longa 
13:45 > 17:00 
FLUVIAL 
Júri 2: M. Pontes 

20/05/2020 
Basquetebol 
13:45 > 17:00 
CDUP   
Júri 2: M. Oliveira 

22/05/2020 
 
8:30 > 17h 

MENU 3 
M. Pontes 

19/11/2019 
Nat. Salvamento 
G1- 8:30 > 12:30 
G2- 13:50 > 17h 
FLUVIAL 
Júri 2: M. Pedrosa 

11/03/2020 
Andebol  
13:45 > 17:00 
 
CDUP  
Júri 2: M. Oliveira 

21/05/2020 
Corrida de 
estafetas  
13:45 > 17:00 
 
CDUP  
Júri 2: M. Pedrosa 

22/05/2020 
 
8:30 > 17h 

 

Os alunos que não possam, por motivos excecionais, realizar um dos exames na data 
prevista, poderão efetuar uma prova de recuperação no dia 22 de maio de 2019. 
 
VOTAÇÃO : o protocolo foi aprovado por unanimidade. 
 
A FAVOR : 14  CONTRA :  0                      ABSTENÇÕES :  0  



 

III / QUESTÕES DIVERSAS 
 
 

• Questões dos representantes dos professores do secundário : 
 

• É possível fazer um balanço sobre o sistema informático ? 
A instalação do VMWare a curto/médio prazo ? Utilização do software específico 

para os professores com ou sem VMWare ? Existe a possibilidade de instalar os 
softwares em disco rígido (em PC) ? 
 

– Os trabalhos de conexão do edíficio D estão praticamente concluídos. 
 
As últimas conexões de fibra realizadas pela empresa Ermundo estão a ser executadas, 
os comutadores estão configurados e os cabos de internet estão a ser ligados. 
 
A conexão completa à internet das novas salas do edifíco D deveria ser efetuada hoje ou 
amanhã, 25 ou 26 de setembro de 2019. 
  
– A situação do sistema informático  : 
 
Após a auditoria realizada na Primavera, o sistema VMware foi validado e foi decidido 
reconfigurá-lo completamente, sendo parte desse trabalho realizado pela empresa 
SFLAG e a outra parte pelo nosso serviço de informática. Os trabalhos que ficaram a 
cargo da empresa SFLAG sofreram alguns atrasos e ainda não foram concluídos. De 
facto, a reconfiguração tem sido mais demorada do que o previsto e ainda não está 
acabada. 
 
Por isso, em setembro, foi apresentado um « plano B » (« Kit de sobrevivência ») para 
que os professores possam trabalhar, embora não seja nas melhores condições. 
Simultaneamente, começaram a ser efetuados testes ao sistema Vmware por um 
professor representante de cada disciplina e um professor da primária. As primeiras 
impressões são favoráveis. Assim que todos os testes forem efetuados, o sistema 
Vmware será disponibilizado a todos os professores. 
 
O « Kit de sobrevivência » será, portanto, mantido (em todos os computadores) para 
colmatar qualquer falha que ocorra com o Vmware e, assim,  garantir as ferramentas 
necessárias para que os professores possam trabalhar até que o sistema esteja 
operacional. Em casos particulares, quando o software não for compatível com o 
sistema, poderá ser, excecionalmente, instalado fora do Vmware. 
 
O Diretor agradeceu aos professores pela compreensão e paciência que têm 
demonstrado neste contexto particular. Também aproveitou para agradecer aos 
responsáveis pelo serviço informático pela disponibildade, empenho e pelo trabalho que 
têm realizado desde o início do ano letivo. 
 
2)? Há cada vez mais professores que vêm para a escola de bicicleta e o parque 
para as guardar começa  a não ser suficiente. Será possível ampliar o espaço 
reservado às bicicletas ? 

 
Um espaço para bicicletas, que já existia, foi limpo e está disponível. Assim, será 
possível aumentar o nº de lugares. 

 
 
 



 
• Questões dos professores da primária: 

 
 
• Foi levantada uma só questão relativa aos alunos que têm necessidades 

educativas especiais. Parece que tem aumentado, nos últimos anos, o nº de 
alunos com necessidades especiais no LFIP.  
No ensino pré-escolar, haverá uma ou duas crianças por turma. As auxiliares 
educativas são mobilizadas por várias razões (sesta dos alunos, aulas de 
francês, …), por isso, por vezes, é difícil acolhê-los nas melhores condições. 
Na primária, haverá uma ou duas por nível… 
Que soluções estão previstas ? 

 
O Diretor informou que seis alunos (2 no ensino pré-escolar e 4 na primária) foram 
identificados como alunos com necessidades especiais. 
 
Lembrou que, sempre que há necessidades claramente identificadas, há protocolos 
de acompanhamento que são implementados. 
 
Por outro lado, lembrou que, no ensino pré-escolar, cada turma dispõe de uma 
auxiliar a tempo inteiro, para ajudar a professora, e que as horas em que as 
professoras estão disponíveis são ocupadas, prioritariamente, para ajudar as 
crianças com necessidades educativas especiais. 
 
Acresce que alguns professores estão selecionados para participarem em estágios 
do plano de formação contínua dos professores da zona ibérica. 

 
• Questões da Associação de Pais 

 
• Será possível instalar um sistema de ventilação ou de climatização na 

« garderie » e nas salas de aula do edíficio E (2º piso – janelas que dão para a 
rua) ?  
 
Está a ser estudado um sistema de ventilação natural para o edífico E (ver 
informações anteriormente apresentadas), porém não está nada previsto para o 
pavilhão de acolhimento. 
 

• Por que motivo os alunos de português língua estrangeira têm menos horas de 
aulas por semana do que um aluno de português língua materna ? 

 
É importante ter em conta que se trata de níveis diferentes : um de língua materna e 
o outro de língua estrangeira, por isso os horários são diferentes. 
Por outro lado, o nº de alunos (11 e 14 para a maioria dos grupos) permite trabalhar 
em condições muito favoráveis. 

 

 
 
 

•  As medidas de segurança escolar em vigor atualmente no LFIP :  
 
O Diretor explicou que o liceu dispõe de um PPMS (plano particular de segurança) para 
fazer face a eventuais perigos e, todos os anos, são realizados exercícios de evacuação e 
de confinamento a um determinado espaço. Também informou que as instalações do LFIP 
estão seguras (grades, bastante altas em alguns locais, para evitar instrusos ; edifícios com 
alarme ; câmaras de vigilância instaladas em vários locais, …). Por fim, o Diretor lembrou 



que a vigilância no LFIP é uma preocupação constante, sendo assegurada por vários 
vigilantes (catorze pessoas, em simultâneo, fazem a vigilância do recinto do LFIP). 
 
 
O Diretor encerrou a reunião, mostrando a sua satisfação com a qualidade e serenidade da 
troca de opiniões que têm ocorrido no seio do Conselho de Estabelecimento e espera que 
assim continue neste novo ano letivo. Aproveitou, ainda, para lembrar as datas das 
próximas eleições (dia 11 de outubro de 2019, por via eletrónica, para a eleição dos 
representantes  dos pais, por voto direto para os outros círculos eleitorais). 
 
 
Após terem sido abordados os assuntos que constavam da ordem do dia, a reunião foi 
encerrada às 18h25. O Diretor convidou todos os presentes para um momento de convívio. 

 
 
O Diretor,                                                          A secretária da reunião,                        
Patrick LEMIERE                                  Régine GRUNER 
 
 
 
 
 
 


