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Editorial 
 

A nossa comunidade escolar ficou muito satisfeita com a reabertura da 

escola e com o regresso dos alunos no início do ano letivo. Foram 1280 

alunos que retomaram o caminho da escola em condições particulares que 

não é bom lembrar, mas que podem, todavia, ser uma constante ao longo do 

ano escolar. 

 

Trabalhamos e adaptamo-nos permanentemente para: 

 

 que a saúde e a segurança dos alunos e funcionários seja sempre 

preservada; 

 que as regras de distanciamento sejam respeitadas por todos os alunos 

(do ensino pré-escolar ao 12º ano); 

 que a continuidade das aprendizagens seja assegurada em quaisquer 

circunstâncias (aulas à distância, acompanhamento dos alunos que estão 

em isolamento profilático,…) 

 

Esperamos que este ano, com o vosso apoio e o sentido de responsabilidade 

dos vossos filhos, consigamos conciliar os pesados constrangimentos que 

nos são impostos pela atual crise sanitária e o desejo de mantermos um 

ambiente sereno, propício às aprendizagens e ao desenvolvimento de cada 

aluno. 

 

Este ano letivo será, inevitavelmente, marcado por menos eventos: os 

inúmeros projetos, saídas pedagógicas ou viagens de estudo estão, 

atualmente, suspensos. Em alguns casos, já foram anulados. Assim, a 

publicação desta LI será forçosamente  reduzida. 

 

Esperamos, no entanto, que ao longo do presente ano letivo possamos 

voltar  a ter um ritmo de publicação mensal, que seria, entre outros, sinal do 

tão esperado regresso à normalidade! 

 

 

 Editorial 

 Balanço Acesso ao Ensino 

Superior finalistas 2020  

 Conselheira de Orientação 

Profissional e Psicóloga 

 As atividades recomeçam 

  Resultado do projeto da central 

fotovoltaica 

 Compromisso - Solidariedade 

 Eleição Associação de Pais 

1 

 

2-3 

 

3 

 

4 

5 

5 

5 

Sumário 



 2 

 Lettre d’information Nº18                                                    Outubro 2020 

Balanço Orientação Profissional Finalistas 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 No que respeita à orientação profissional e ao acesso ao Ensino Superior dos nossos alunos que concluíram o Ensino 

Secundário em junho de 2020, o balanço é bastante positivo: 

Destino 

Número 

de 

alunos 

ÁREA CIÊNCIAS 

Número 

de 

alunos 

ÁREA ECONOMIA   
Número 

de alunos 
% 

FRANÇA 12 

5 PASS (Medicina) 

1 Classe Préparatoire PCSI 

3 Escolas de engenheiros (UTC) 

1 Licenciatura Físico-química 

1 Licenciatura Cinema 

1 Escola Superior de Artes 

 

11 

1 DUT Gestão Administrativa 

1 Escola Ducasse Hotelaria e Restauração 

5 Escolas de Comércio 

4 Licenciaturas 2 Economia e Gestão,  

                    1 LASS,  

                    1 Design 

23 41,8% 

PORTUGAL 13 

2 Medicina 

2 Engenharia Mecânica 

1 Engenharia Química 

1 Engenharia Eletrotécnica 

1 Engenharia Informática 

1 Engenharia Civil 

1 Engenharia Geoespacial 

1 Matemática 

1 Gestão 

1 Medicina Veterinária 

1 Escola de Pilotos da Força Aérea 

7 

1 Cinema 

2 Informação-Comunicação/Relações 

internacionais 

1 Arqueologia 

1 Marketing 

1 Hotelaria-Restauração 

1 Som e imagem 

1 Economia – Gestão 

 

21 38.2% 

OUTROS 

PAÍSES 
4 

1 Espanha : Línguas 

3 Inglaterra : 1 Engenharia mecânica,  

                       1 Engenharia eletrónica 

                       1 Física 

 

7  

3 Países Baixos : 2 Economia-Gestão, 1 

Artes 

2 Inglaterra: 1 Psicologia, 1 Gestão 

2 Suiça : Economia-Gestão 

11 20% 

Estes resultados de acesso ao Ensino Superior permitem-nos tirar várias lições:  

 Os alunos não tiveram de passar por condições particulares para a obtenção do diploma do «baccalauréat», 

independentemente do país de destino e, particularmente, em Portugal: a qualidade dos dossiês dos nossos alunos e 

as medidas adotadas pela CNAES permitiram`que a maioria dos nossos alunos entrasse no curso que pretendia. 

 Assim, em Portugal, 46% dos alunos entraram na primeira opção, 71% na primeira ou  segunda (87% nas três 

primeiras opções).  Foram resultados semelhantes aos dos anos anteriores.  A  nota média de candidatura dos 

nossos alunos foi de 17,5, treze alunos obtiveram uma média superior a 18, seis alunos tiveram uma média superior 

a 19, o que lhes permitiu entrar em cursos muito seletivos (medicina, arquitetura, engenharia informática,…). 

                                                                                                                                                                (continua na pág. 3)                                                 
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Conselheira de Orientação Psicóloga 
Estamos satisfeitos por termos conseguido este ano letivo contratar uma Conselheira de Orientação e Psicóloga (COP), 

chama-se Julie GERARD PEDRO. 

Este cargo, com duas funções, permitirá dar resposta a algumas das necessidades dos 

nossos alunos. 

Enquanto psicóloga, a nossa conselheira:  

 desempenha o papel de mediadora, de modo a promover e a garantir que é tida em 

conta a dimensão psíquica da pessoa, promovendo a sua autonomia e o 

desenvolvimento da sua personalidade; 

 contribui para o sucesso e acompanha a elaboração de projetos escolares e 

profissionais; 

 promove a integração de crianças e jovens adolescentes.  

Enquanto Conselheira de Orientação e segundo o perfil do (s) aluno (s) :  

 Informa e orienta aquando da apresentação de áreas muito seletivas (universidades, grandes écoles, BTS, 

écoles d´art,…), setores de atividade, diferentes profissões;  

 Promove sessões de orientação onde são apresentados diferentes percursos de estudantes e de 

profissionais, co–participa na realização de projetos pedagógicos, em colaboração com os prpofessores, como por 

exemplo os estágios de descoberta, organizados para os alunos do 8º ano (para terem 

oportunidade de descobrir o mundo do trabalho). 

Em ambos os casos, ocupa uma posição muito importante durante reuniões e aquando da 

transmissão de informações entre os alunos, os pais, os professores, outros profissionais 

das equipas educativas e os profissionais externos à escola. 

Para agendarem reunião, durante o horário escolar, com a COP Julie GERARD PEDRO, 

por favor, enviem e-mail para cop@lfip.pt  

Balanço Orientação Profissional Finalistas 2020 (cont. ) 

 Não podemos fazer esta análise para os alunos que se candidataram ao Ensino Superior em França, através de 

Parcoursup, pois as opções não são hierarquizadas nesta plataforma. Todavia, todos os alunos, desde a primeira fase 

de candidaturas, entraram pelo menos numa das opções e não tiveram de ir à 2ª fase, sempre mais difícil (porque é 

mais tardia e tem menos vagas - só as que foram deixadas na primeira fase). 

 A maioria dos alunos conseguiu ingressar no curso que pretendia e que se adequa ao seu perfil escolar. Estes 

resultados permitem sublinhar a qualidade do trabalho realizado pelos diretores de turma, pela professora Sandrine 

Remelgado e pelo diretor adjunto, Paulo Fernandes. 

 Relativamente aos países escolhidos pelos alunos para estudar, pela primeira vez, houve mais alunos a optar pelo 

Ensino Superior em França (42% em França, 40% em Portugal, 18% em outros países). Estas percentagens 

confirmam que o Ensino Superior em França também é atrativo para os nossos alunos portugueses. 

 A mobilidade internacional continua forte, testemunhando que os alunos dos liceus franceses são atraídos pelo Ensino 

Superior Internacional. 

 As escolhas dos nossos alunos revelam que os cursos «clássicos» continuam a dominar (escolas de comércio, 

estudos de medicina, engenharia), em áreas muito seletivas (medicina, engenharia, escolas de comércio, …), sem 

excluir perfis mais originais. 

 Uma aluna obteve uma bolsa «Excellence Major», financiada, durante cinco anos, 

pelo estado francês, para estudar em França na UTC de Compiègne (Unidade 

Tecnológica de Campiègne), uma reputada universidade de engenharia. 

Estes resultados permitem, por um lado, fazer um balanço muito positivo no que diz 

respeito ao acesso ao Ensino Superior. Por outro lado, fica bem patente a 

importância do acompanhamento que damos aos alunos durante a construção do 

projeto de orientação profissional de cada um. Assim, o serviço de orientação foi 

reforçado, com a contratação de uma Conselheira de Orientação e Psicóloga, Julie 

GERARD PEDRO. 
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AES - Bricolage Artística 

No âmbito da atividade extraescolar "bricolage artística", os alunos da primária fizeram colagens artísticas e criaram 

monstros marinhos em tamanho real. 
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Último refúgio de liberdade sem máscara 

Após seis meses de treinos por videoconferência, as nossas equipas de futebol voltaram a pisar a relva e continuam a 
trabalhar com muito entusiasmo! 

As atividades recomeçam 

Concurso ABC Covid 

Nino e Luna Roche ganharam o 1º prémio (na categoria de video 

mais engraçado) do concurso ABC Covid, com a curta metragem 

«Anti-Corona Power» (realizada com a ajuda de animações e 

ilustrações em tabletes gráficos). Parabéns! 

Video acessível no nosso site a partir do Banner Informação Covid da 

nossa página inicial 

https://www.lfip.pt/fr/page/informations-covid-19-0C:/Users/scarbon.LFIP/Documents/Audacity
https://www.lfip.pt/fr/page/informations-covid-19-0C:/Users/scarbon.LFIP/Documents/Audacity
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Resultado do projeto dos painéis fotovoltaicos 
Na nossa LI nº 12 de outubro de 2019, anunciámos o acordo que dava conta da parceria entre o LFIP e a empresa 

francesa Voltalia para a instalação de uma central de produção elétrica a partir  de painéis fotovoltaicos colocados no 

telhado do edifício D.  
 

A instalação, que tinha começado antes do início do confinamento, terminou no final da primavera. Produz atualmente 

100 Kw (nas horas melhores), graças aos 246 painéis (equivalente à potência de 100 micro-ondas). O excedente da 

energia produzida (durante as férias, por exemplo) é vendido aos gestores da rede pública de eletricidade. As previsões 

indicam que será possível realizar, durante o ano, uma economia de consumo elétrico clássico na ordem dos 40%. Os 

valores economizados, visto que o nosso estabelecimento não tem fins lucrativos, serão utilizados para comprar 

material pedagógico para os nossos alunos. 
 

Para além do aspeto económico, uma das prioridades da Educação Nacional francesa é fazer do desenvolvimeto 

sustentável um objeto de estudo ao longo da escolaridade. Esta parceria teve, portanto, o objetivo de apresentar aos 

alunos, através do exemplo concreto da instalação dos painéis no telhado do liceu, aquelas que são as energias 

renováveis e que estão a produzir realmente! 
 

*  Voltalia oferece e instala os painéis solares e, em contrapartida, a empresa recebe, durante 6 anos, 50% da 

quantidade de economia de energia alcançada. 

Compromisso - Solidariedade 

Operação "Urgência Beirute" 
 

O LFIP associa-se à AEFE e à associação «Solidariedade Laica» 

para apoiar os alunos das escolas públicas desta cidade atingida 

por uma explosão a  4 de augusto de 2020. 

O LFIP fez um donativo de 1280€, ou seja, 1€ por aluno.  Se 

quiserem, também poderão contribuir, através  deste link 
 

Tampinhas para ajudar a Margarida Cunha 
 

As tampas, que começaram a ser recolhidas há alguns meses, foram entregues à 

Margarida Cunha, uma jovem que sofreu uma rutura de MAV (malformação 

arteriovenosa). 

Estas tampinhas vão ajudá-la a adquirir material que é fundamental para a sua 

terapia. 
 

Podem continuar a entregar as vossas tampas ao Telmo ou à Fátima, na receção. 

Obrigado a todos! 

Mensagem dos representantes dos pais de alunos 
Estimados Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do LFIP, 
 

É com enorme satisfação e empenho que a Equipa da APALFIP, em parceria com os 

demais órgãos do LFIP, conta com todos para que possamos, em conjunto, participar, 

activamente, na educação dos alunos desta Escola. 
 

Disponibilizamo-nos para o que precisem e apresentaremos, em breve, o plano de 

actividades inicial da APALFIP para o ano lectivo de 2020-2021, pelo que, conforme 

os estatutos da Associação, tudo faremos para contribuir de forma positiva para a 

realização educacional e pessoal de todos os alunos e Famílias. 
 

Somos todos LFIP ! 

https://soutenir.solidarite-laique.org/b/mon-don?cid=114&_cv=1C:/Users/scarbon.LFIP/Documents/Audacity

