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ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO  
25 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
O Diretor deu início à reunião às 17h25, no dia 25 de novembro de 2019, após ter constatado que o 
quórum fora atingido (16/18).  
 
Saudou os novos membros eleitos para o Conselho de Estabelecimento, com os quais espera manter 
uma relação profissional frutífera e serena, como é habitual neste órgão. 
 
 
O Diretor informou que o Conselheiro de Cooperação e de Ação Cultural, Christian TISON, não poderia 
estar presente na reunião. 
 
Também não esteve presente a Presidente da Associação dos Antigos Alunos, Katia D’ECA. 
 
 
O Diretor sugeriu que dessem início à reunião e propôs que acrescentassem um novo ponto à ordem 
do dia que deveria ser aprovado: 
 

1) Adoção do Regulamento Interno do Conselho de Estabelecimento  
2) Instalação dos órgãos e das Comissões para o ano 2109 - 2020 
3) Mapa de pessoal – ponto da situação 
4) Obras – ponto da situação 

5) Viagens escolares da secção europeia e do 8º ano 
6) Regulamento Interno e anexo – ponto da situação 
7) Ata da reunião da Comissão de Formação Contínua 
8) Ata do Conselho de Escola e apresentação das viagens com dormida na primária 
9) Questões diversas comunicadas antes do dia 21 de novembro de 2019, às 12h 

 

 
 

A FAVOR  : 16                     ABSTENÇÕES : 0                                     CONTRA : 0 

 
A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. 
 
O Diretor informou que a ata da reunião ficaria a cargo da administração. 
 
 

PONTO 1: O Regulamento Interno do Conselho de Estabelecimento 

 
O Diretor apresentou o Regulamento Interno e lembrou que as discussões devem ser conduzidas de 
modo a respeitar a opinião de todas as partes interessadas.  
 
Não tendo havido pedidos para proceder a alterações, o Diretor propôs que fosse votada a aprovação 
do Regulamento Interno. 
 

A FAVOR :   16                              ABSTENÇÕES: 0                   CONTRA : 0 

 
O regulamento interno será anexado à presente ata (anexo 1). 
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PONTO 2: As diferentes comissões eleitas no seio do Conselho de Estabelecimento 

 
O Diretor lembrou, resumidamente, a função de cada comissão: 
 

 O Conselho do “2nd degré” prepara os trabalhos do Conselho de Estabelecimento no que respeita ao 
collège e lycée, nomeadamente nos seguintes domínios: a estrutura pedagógica, a organização do 
calendário escolar, os projetos e organização das viagens escolares, as questões relativas ao 
acolhimento, à informação a transmitir aos pais e modalidades gerais das respetivas participações na 
vida da escola.  
 
Realizar-se-á um Conselho do “2nd degré” no dia 23 de janeiro de 2020. Um Conselho de 
Estabelecimento terá lugar no dia 4 de fevereiro de 2020; no dia 27 de janeiro de 2020 reunirá o 
Conselho de Escola. 
  

 O Conselho de Disciplina, oriundo do Conselho de Estabelecimento, destina-se a julgar qualquer 
falta grave ao Regulamento Interno, que seja objeto de uma sanção superior a 8 dias de exclusão e 
que ultrapassem as competências do Diretor. 
 
 

 O CESC, Comité de Educação para a Saúde e para a Cidadania, é uma estância de reflexão, de 
observação e de proposta, que concebe , põe em prática e avalia um projeto educativo em matéria : de 
educação para a cidadania e a prevenção da violência, de auxílio aos encarregados de educação que 
enfrentem dificuldades, de luta contra a exclusão, de educação para a saúde e a sexualidade e de 
prevenção de vícios. 
 
O CESC reunir-se-á no dia 26 de novembro de 2019, para definir o programa para o presente ano 
letivo. 
 

 A Comissão Higiene e Segurança (CHS) é consultada sobre qualquer questão relativa à higiene e a 
segurança da comunidade educativa, para todas as medidas de segurança a adotar, para a 
apresentação de ações de formação que deverão ser implementadas. 
 
O Diretor lembrou que a CHS reunirá logo que os trabalhos que estão em curso sejam concluídos. 
 

 A Comissão relativa à higiene, à segurança e às condições de trabalho dos funcionários 
(CHSCT) é solicitada para abordar questões relacionadas com a higiene, a segurança e as condições 
de trabalho dos funcionários do estabelecimento escolar.  
 
O Diretor informou que a CHSCT reunirá no dia 17 de dezembro de 2019.  
 
 
O Diretor lembrou que foi solicitado a cada uma das partes constituintes do Conselho de 
Estabelecimento que designasse previamente os respetivos membros para as diferentes comissões. 
Foram formadas as listas apresentadas no anexo 2. 
 
 

PONTO 3: Mapa de pessoal 

 
  
O Diretor solicitou o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento sobre a proposta do mapa 
de pessoal (ou seja, o número de professores résidents a lecionar no LFIP) e lembrou que, para 
setembro de 2020, não está prevista qualquer alteração (não haverá supressão nem criação de postos 
de trabalho). 
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O Diretor solicitou o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento sobre a proposta do mapa 
de pessoal: 
 
 

 A FAVOR:  5                                 ABSTENÇÕES : 1                   CONTRA : 10 

 
 
O resultado foi registado no ato administrativo 01 / 2019 - 2020 
 
 
O Representante dos professores contestou, através da leitura de uma moção (que será anexada à 
presente ata), a proposta apresentada no que diz respeito ao mapa de pessoal. Solicitou que o 
Conselho de Estabelecimento desse o seu parecer para a abertura de postos de trabalho para um 
professor de letras modernas e dois. 
 
Os representantes dos pais dos alunos expressaram o seu apoio a esta moção. 
 
 
O Diretor solicitou o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento sobre a: 
 
- criação de um posto de trabalho para professor résident de letras modernas: 

 

A FAVOR :  11            ABSTENÇÕES : 0    CONTRA : 5 

 
O resultado foi registado no ato administrativo Nº 02 / 2019 - 2020 
 
 
- criação de dois postos de trabalho de professeurs des écoles : 

 

A FAVOR:  11            ABSTENÇÕES : 0   CONTRA : 5 

 
O resultado foi registado no ato administrativo 03 / 2019 - 2020 
 
Estes atos administrativos serão transmitidos aos serviços centrais da l’AEFE. 
 
 
 
 
 

PONTO 4: Obras – ponto da situação 

 
 

 Foram realizadas obras para reparar os estragos ocorridos no LFIP, na sequência das 
intempéries que tiveram lugar no final do mês de novembro: renovação do chão das salas do 
1º ano A e B do edifício C, obras de impermeabilização no edifício E. 

  
Será efetuada, em breve, uma verificação das instalações elétricas para garantir a sua 
viabilidade após terem ocorrido as infiltrações de água (cf ponto “Questões diversas”, 
perguntas dos professores da primária). 
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 As obras de ampliação do edifício D estão concluídas: o anfiteatro está terminado e a sala de 
professores estará pronta daqui a alguns dias. O Diretor agradeceu aos funcionários pela 
compreensão e paciência que demonstraram durante a realização das obras. 
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 Os painéis fotovoltaicos (257) estão instalados e a ligação à rede EDP já foi efetuada. A 
eletricidade solar produzida é consumida diretamente pelo estabelecimento, o excedente é 
vendido à EDP. O nosso objetivo é produzir 50% do consumo elétrico do lycée. O Diretor 
agradeceu à empresa Voltália, sem a qual este projeto não poderia ser realizado. 

 
 
 

 As fontes de água serão instaladas no final do ano civil na cantina. Com esta instalação, 
reduziremos o desperdício de plástico das garrafas de água, contribuindo, assim, para uma 
abordagem eco responsável.  
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PONTO 5 : Viagens escolares 

 
 
O Diretor fez o ponto da situação de dois projetos relativos a viagens escolares, para as quais era 
impossível respeitar o valor fixado aquando do Conselho de 25 de junho de 2019. Tal acontece, 
sobretudo, devido ao aumento do custo do transporte aéreo (para Dublin) ou a desativação de linhas 
diretas (para Glasgow). 
 
Tendo em conta estas condições, em concertação com os professores que organizam as viagens, foi 
decidido alterar o destino, sem, no entanto, modificar os objetivos (prática da língua inglesa, 
descoberta da cultura anglo-saxónica, estudo de um espaço marcado pela Revolução Industrial,…) e 
sem pôr em causa o valor máximo que deverá ser pago pelas famílias (600€ para os alunos do 8º ano, 
777 € para os alunos da secção europeia). 
 
Assim, a viagem que estava inicialmente prevista para Dublin foi substituída por uma viagem a Londres 
(de 18 a 21 de fevereiro de 2020) e a viagem dos alunos da secção europeia, inicialmente prevista 
para a Escócia, foi substituída por uma viagem à região de Liverpol e Machester (Merseyside), de 15 a 
21 de fevereiro de 2020. 
 
Os representantes dos pais dos alunos mostraram-se satisfeitos com estas decisões e reafirmaram a 
importância que atribuem às viagens escolares no percurso educacional dos alunos. 
 
 

PONTO 6: Regulamento Interno, protocolo de luta contra o assédio escolar 

 
O Diretor informou que o Ministério Nacional da Educação e Juventude (MENJ) definiu um plano de 
ações e de prevenção contra todas as normas de assédio (assédio escolar, assédio através da 
internet). Trata-se de uma forma de violência que pode acarretar consequências graves para o 
desenvolvimento pessoal e o sucesso escolar dos alunos que poderão ser vítimas. 
 
Por isso, o nosso estabelecimento comprometeu-se com algumas ações de prevenção: 

- A vigilância do serviço da Vida Escolar, que está muito atento a estas questões; 
- Uma campanha de informação e de difusão de documentos, levada a cabo pelos alunos do 

CVL, no âmbito do dia de luta contra o assédio (7 de novembro de 2019). 
 
O diretor gostaria que estas ações fossem reforçadas através da publicidade do protocolo de luta 
contra o assédio levado a cabo pelo MENJ, associando-o às regras internas da escola, tendo dois 
objetivos: por um lado, sensibilizar todos os alunos para esta questão delicada, por outro, permitir que 
todos alunos conheçam, com precisão, qual a atitude a dotar caso sejam  vítimas de assédio. 
 
A troca de opiniões levada a cabo pelos membros do Conselho de Estabelecimento mostrou que todos 
estão atentos a esta questão sensível. 
 
O diretor pediu o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento: 
 

A FAVOR :    16             ABSTENÇÕES: 0         CONTRA : 0 

 
Este documento será anexado ao Regulamento Interno do LFIP, completando o preâmbulo e o artigo 
11, em setembro de 2020. Está disponível no anexo 4. 
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PONTO 7 : Ata da reunião da Comissão de Formação Contínua  

 
 
O Diretor apresentou brevemente as ações de formação que visam dar resposta às necessidades dos 
funcionários do estabelecimento, para manter e desenvolver as suas competências. 
  

• Existem ações de formação internas ao estabelecimento (a título de exemplo: estágio para os 

professores de português na Universidade do Porto, apoio aos funcionários da Vida Escolar no âmbito 

de uma formação sobre gestão de conflitos, ações de formação para os funcionários do serviço 

informático, …). 

 

 
• O Diretor informou que há também ações de formação levadas a cabo, no nosso estabelecimento, por 

professores que têm a missão de dar aconselhamento pedagógico (EEMCP2) ou pelo inspetor da 

educação nacional e o seu conselheiro pedagógico para a primária. 

 
• Também é elaborado um plano de formação contínua para os funcionários à escala ibérica, com base 

no trabalho realizado pela comissão de formação de cada estabelecimento de ensino. 

 
Essa comissão é composta por representantes dos funcionários e pela direção. Tem dois objetivos: 

- analisar os pedidos de formação dos funcionários para o ano em curso. Para tal, reuniu-se no 
dia 24 de setembro de 2019; 

- identificar e definir prioridades relativamente a ações de formação que deverão ser 
transmitidas posteriormente ao lycée français de Bacelona (para uma análise conjunta entre o 
serviço pedagógico da AEFE, os professores com a missão de conselheiros pedagógicos, o 
IEN e o seu conselheiro pedagógico), com vista à elaboração do plano de formação contínua 
do próximo ano escolar. Para tal, a comissão reunir-se-á no dia 5 de dezembro de 2019. 

  

É, depois, elaborado um plano de formação contínua, tendo em conta os pedidos de todos os 
estabelecimentos de ensino, aquando da realização do seminário anual da AEFE. Por fim, será 
validado pelo serviço pedagógico AEFE. 
 
Os representantes dos professores e os representantes dos pais estão de acordo quanto à importância 
da formação contínua dos funcionários do LFIP. 
  

 
 

PONTO 8: Ata do Conselho de Escola e apresentação das viagens com dormida (primária) 

 
O Diretor, M. Lemière, cedeu a palavra ao director da primária, M. Briet, para que este procedesse à 
apresentação da ata do Conselho de Escola, que teve lugar no dia 19 de novembro de 2019. O diretor 
destacou as viagens com dormida, que fazem parte do projeto de estabelecimento e são coerentes 
com os percursos culturais trabalhados desde setembro de 2013: 
 

NÍVEL 
Nº de 

turmas 

DURAÇÃO 

(nº de 
dias) 

DATAS 
PREVISTAS 

LOCAL 
(cidade - 

país) 

TEMA 
DOMINANTE 

 (E. F, Ciências, 
Cultura…) 

OBJETIVOS 
PEDAGÓGICOS DO 
PROJETO INICIAL 

1º ano 4 1n 13 dez 19 
Porto 
(LFIP) 

Cultura (noite dos 
duendes) 

Trabalhar um tema 
específico, mobilizar 
professors e pais para um 
projeto comum 
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2º ano 4 2d 1n 

16/17 abril 
20 

23/24 abril 
20 

28/29 maio 
20 

04/05 junho 
20 

Lisboa Ciências 

Trabalhar sobre um meio 
específico (aquático) 
Trabalhar sobre o meio 
ambiente 

3º ano 4 2d 1n 

14/15 maio 
20 

21/22 maio 
20 

Condeixa
-a-Nova 
Conímbri
ga 
Estarreja 

Património e 
História 

Aprofundar conhecimentos 
sobre história, ciência e 
cultura  

4º ano 3 2d 1n 
02/03 abril 

20 
Batalha História e Cultura 

Enriquecer os 
conhecimentos sobre 
história 
Trabalhar sobre o meio 
ambiente 
Sensibilizar os alunos para 
o património 

5º ano 3 2d 1n 
08/09 junho 

20 
Ribeira 
de Pena 

Cultura e E. 
Física 

Descobrir o ambiente  
Praticar atividades 
desportivas específicas 

 
O diretor lembrou que todos os projetos devem ser validados pelo IEN de Madrid; por outro lado, 
recordou que o objetivo é que todos os alunos possam realizer a viagem. Assim, pretende-se 
apresentar projetos interessantes, mas acessíveis (é o que se verifica para todos os níveis). O 
orçamento para estas viagens com dormida não ultrapassará 126 € por aluno. 
 
O Diretor solicitou o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento sobre o valor máximo que 
cada família deverá pagar por cada viagem: 126€. 
 

A FAVOR : 16   CONTRA : 0                ABSTENÇÕES : 0  

 
O Diretor agradeceu a todas as pessoas que estão envolvidas na organização das viagens 
pedagógicas. 

 
 

PONTO 9: Questões diversas 

 
As perguntas foram abordadas por ordem de receção: 
 
PERGUNTAS DOS PAIS : 
 
1) Os pais dão conta de algumas preocupações relativamente ao acesso dos alunos ao Ensino 

Superior (informações sobre os diferentes sistemas, preocupações sobre o acesso ao 
Ensino Superior em Portugal, acompanhamento dos alunos).  

 
O Diretor esclareceu os pais relativamente a esta questão que suscita expectativas e 
preocupações que são compreensíveis: 
 
- Sobre a estratégia e as ações levadas a cabo em matéria de orientação no LFIP: 
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No que diz respeito à orientação de modo geral, é possível encontrar informações no nosso 
site, realizamos reuniões com os pais dos alunos, transmitimos informação aos alunos. 
Também efetuamos um acompanhamento mais individualizado (reuniões com os diretores de 
turma, com a professora Sandrine Remelgado, encontros com antigos alunos) e personalizado 
(reuniões com os pais dos alunos, nomeadamente com Paulo Fernandes), ao longo do ano 
letivo, mas também durante as férias (para o acesso ao Ensino Superior em Portugal). 

 
- Sobre os resultados em matéria de orientação: 

 
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. 

 
O Diretor confirmou que o acesso dos alunos ao Ensino Superior francês é, obviamente, um 
desafio estratégico do LFIP. 
Tem-se verificado um aumento no que diz respeito à mobilidade internacional: seis alunos 
optaram por estudar no estrangeiro. 

 
- Sobre o acesso ao Ensino Superior em Portugal: 

A existência de um sistema de equivalências confirma as diferenças existentes entre os dois 
sistemas educativos. Não se trata somente de uma simples questão “técnica” (sistema de 
equivalências, cálculo dos pontos, …), mas também da organização dos sistemas, cujas 
filosofias e finalidades são provavelmente diferentes (caráter mais geral do ensino francês, 
valorização de uma cultura humanista – conhecimento e espírito crítico, sintético e de análise). 
Por outras palavras, escolher o LFIP é uma opção pedagógica muito interessante e é uma 
aposta no Ensino Superior. 

 
Os membros do Conselho de Estabelecimento trocaram algumas impressões relativamente ao 
assunto. Os representantes dos pais não puseram em causa a resposta, todavia mostraram 
alguma inquietação, em particular, no que concerne aos alunos que pretendam ingressar no 
Ensino Superior em Portugal. Os pais estão ainda mais preocupados com a reforma do 
baccalauréat que está em curso, nomeadamente por existir só uma opção de matemática (e 
tendo em conta que o nível de exigência é muito elevado). 

 
O Diretor adjunto, Paulo Fernandes, tendo em conta os resultados de acesso ao Ensino 
Superior desde 2011 (ano em que tivemos os primeiros alunos finalistas), considera que não 
há motivo para preocupações. Os resultados sempre corresponderam ao perfil e ao trabalho 
dos alunos. Por isso, está confiante quanto à reforma do baccalauréat que está em curso. 
 
 

 
2) Importância conferida aos valores pedagógicos e educativos e à identidade do LFIP (capaz 

de formar alunos responsáveis, curiosos e críticos) 
 

O Diretor informou que partilha dos mesmos valores e, sem fazer uma apresentação exaustiva do 
projeto de estabelecimento, ilustrou de forma elíptica como é que o LFIP tem atuado, tomando 
como exemplo a próxima lettre d´information, cujo objetivo é dar a conhecer os eventos mais 
relevantes ocorridos no mês anterior. A lettre d´information do mês de dezembro de 2019, através 
dos dez artigos que a compõem é, realmente, um exemplo concreto da riqueza dos projetos e 
ações realizados e dos valores que lhes estão subjacentes (solidariedade, abertura ao mundo 
contemporâneo, …). Esta lettre d´information está disponível no anexo 5. 
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PERGUNTAS DOS ALUNOS : 
 
10) Por não terem permissão para usar o telemóvel no recinto escolar, os alunos não podem 

aceder ao Pronote. Por isso, pedem que os professores anotem no quadro quais os 
trabalhos a realizar. Também apresentaram outra possibilidade: utilizar o telemóvel a partir 
das 17h para terem acesso ao Pronote e, assim, organizarem os materiais para trabalharem 
em casa. 
 

O Diretor respondeu que as regras de utilização do telemóvel no recinto escolar manter-se-ão, uma 
vez que os benefícios têm sido evidentes. Sugeriu que os alunos falassem diretamente com os 
professores, para que os trabalhos de casa também sejam transmitidos em aula, oralmente ou por 
escrito. 
 
11) Os alunos gostariam de ter mais mesas nos recreios. 

 
O Diretor respondeu favoravelmente a este pedido. Serão instaladas três mesas e uma mesa de ping-
pong. 
O Diretor agradeceu à Associação de Pais, que ofereceu aos alunos a mesa de ping-pong. 
 
12) Os alunos gostariam que a saída do collège/lycée fosse abrigada da chuva. 

 
O Diretor respondeu que este pedido, por razões técnicas e pelo custo elevado, não poderá ser 
satisfeito. No entanto, a possibilidade de construir um coberto para os vigilantes está a ser estudada. 

 
 

PERGUNTAS DOS FUNCIONÁRIOS: 
 

 Professores da primária  
 

Ponto da situação relativamente às obras que estão em curso no edifício E, mais concretamente 
sobre: 
 

- Trabalhos de manutenção realizados na sequência das infiltrações e aquecimento (cf. Ponto 4 
da ordem do dia); 

- Trabalhos de segurança (cf. Ponto 4 da ordem do dia); 
- Obras de remodelação no edifício: 

o  Orçamento em curso para as obras de ventilação 
o Dossiê em estudo para remodelação interior do edifício (ampliação das salas na parte 

norte, transformação dos gabinetes em salas de aula). 
 
 

 Professores do secundário:  
 

Não tinham perguntas. 
 

 
 
Concluída a ordem do dia, a reunião terminou pelas 19h45. O Diretor convidou os membros do 
Conselho de Estabelecimento para desfrutarem de um aperitivo. 

 
 
 
 
 


