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O que é feito deles? 
Em 2020, a Agência para o Ensino Francês no Estrangeiro (AEFE) 

celebra 30 anos. Trata-se do aniversário de uma rede de ensino 

que se tornou a primeira rede educativa internacional no mundo, 

da qual fazem parte 522 estabelecimentos de ensino, onde 

estudam 370 000 alunos! 

É, também, o momento de celebrar não só o trabalho realizado 

pelos 1280 alunos que frequentam atualmente o LFIP, mas 

também  das gerações anteriores, que mostraram  o caminho do 

sucesso escolar  e profissional. 

Para celebrar este evento, o LFIP, através do retrato de antigos 

alunos, quis sublinhar a excelência do ensino francês no 

estrangeiro.  Os seus testemunhos são exemplos e incentivos para 

os nossos atuais alunos 
 

Para aceder aos retratos- testemunhos, na página inicial do nosso site, clique em «O que é feito deles?», ou clique 

diretamente na imagem abaixo apresentada. 
 

Por outro lado, se for antigo (a) aluno (a) e deseja participar neste projeto (para já, através de uma exposição virtual; 

depois, quando as condições sanitárias permitirem, organizaremos uma exposição no hall do LFIP), não hesite em 

contactar-nos: webmaster@lfip.pt e proviseur.adjoint@lfip.pt  

 

 

Professora com máscara (por um aluno da PS) 

L'équipe de Direction et le  

comité de gestion du Lycée 

 Français International de Porto 

 

Dans le cadre du cours des Arts Plastiques, 

 nos élèves de 5ème ont travaillé sur la  

technique de l'enluminure. 

L'enluminure (ou  lettrine) est une illustration 

 faite à la main qui a pour but de décorer 

 un texte ou une lettre. L'étymologie du mot 

est illuminare, qui signigie en latin, rendre 

lumineux, éclairer.  Les premières enluminures 

datent de l'Egypte pharaonique. 

Cet art s'est particulièrement développé au 

cour du Moyen-âge. 

https://www.lfip.pt/pt-pt/page/o-que-e-feito-deles
https://www.lfip.pt/pt-pt/page/o-que-e-feito-deles
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Halloween na primária 
No dia 4 de novembro, realizou-se a Festa de Halloween na Primária. Com esta 

festa, quisemos, sobretudo, que se esquecesse, por breves instantes, o período 

triste e complicado que estamos a viver. Tivemos muita sorte, pois esteve um 

agradável dia de sol. 

Atividades de férias no LFIP 
 

O LFIP propõe atividades aos alunos do Ensino Pré-Escolar 

e da Primária, durante os períodos de férias (com exceção 

para as férias de Natal) 

Todos os ateliês propostos pelos professores ou outros 

profissionais têm interesse pedagógico e estão relacionados 

com o Projeto de Estabelecimento. 

Poderá obter mais informações sobre as atividades de férias 

(bem como as atividades extraescolares) através da 

plataforma Eduka. 

Os alunos da PS (3 anos) descobrem o Outono… 
Em tempos de confinamento e de restrições no que concerne à circulação e interação social, as instalações ao ar livre e 

os magníficos jardins do LFIP têm sido bem bem aproveitados e têm feito as delícias dos mais novos! 

Uma vez que não foi possível celebrar a Festa da Castanha, no dia de São Martinho, os nossos alunos de Petite 

Section (5 anos) aproveitaram os belos dias de novembro para observar, descobrir e compreender o fenómeno da 

queda das folhas no âmbito do ciclo das estações. Não ficaram nada tristes, bem pelo contrário, aproveitaram ao 

máximo! 
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Homenagem Nacional a Samuel Paty 

   

O LFIP associou-se à homenagem prestada a Samuel Paty (assassinado em França 

no dia 16 de outubro), para demonstrar a sua solidariedade para com a família da 

vítima e para expressar o nosso desejo de construir, no dia a dia, com todos os 

membros da nossa comunidade, os valores pelos quais se rege a educação francesa. 

 

Esta homenagem foi assinalada por um minuto de silêncio, no dia 2 de novembro, em todas as turmas do 1º ao 12º ano.  

Os alunos do Ensino Pré-Escolar, por razões que facilmente se entendem, não participaram.  

Esta homenagem também deu lugar a debates entre os alunos e, durante a semana, a uma reflexão no âmbito das aulas 

de Educação Moral e Cívica (EMC). Utilizaram alguns recursos, como por exemplo: o discurso do Presidente da 

República, no âmbito da homenagem nacional prestada a Samuel Paty, no dia 21 de outubro de 2020, a «Carta aos 

professores» de Jean Jaurès, a «Carta ao Senhor Germain » de Albert Camus, o poema «A Samuel», de Gauvain Sers. 

Os professores da Primária, também no âmbito das aulas de EMC, consagraram igualmente algum tempo à reflexão com 

os alunos sobre o papel da escola, colocando perguntas simples, como por exemplo «Para que serve a escola?». 

Comemoração do Armistício do 11 de novembro  
 

Esta data marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Para prestar homenagem aos soldados mortos no campo de batalha 

da Grande Guerra de 1914-1918, os alunos do 9º ano leram textos e poemas em francês, portuguê e alemão, junto à 

estela situada no jardim do LFIP.  

Nesta estela, estão gravados os nomes dos franceses que viviam em Portugal no momento em que foram chamados 

para integrar as fileiras dos combatentes em França e que acabaram por morrer em combate. Após o encerramento do 

Consulado de França no Porto, em 2014, as autoridades solicitaram que o monumento fosse colocado no LFIP. É 

importante que os nossos alunos trabalhem sobre o «dever de memória» e prestem homenagem, todos os anos, a 

estes homens que lutaram pela liberdade do seu país. 

Homenagem ao Presidente Valery Giscard d´Estaing 
 

Valery Giscard d´Estaing, numa primeira fase, foi Ministro do General de Gaulle, depois foi 

Ministro de Georges Pompidou. Em 1974, com 48 anos, foi eleito Presidente da 

República. 

O seu mandato ficou marcado por avanços sociais e políticos de grande importância (a 

defesa das mulheres, a sua promoção a cargos de alta responsabilidade, o divórcio por 

mútuo acordo, a maioridade civil aos 18 anos, a interrupção voluntária da gravidez, a 

integração das pessoas com deficiência), pelo seu empenho na construção europeia e a 

elaboração de uma nova governança mundial (esteve na origem do G7). 

Ensaísta e romancista, Valery Giscard d´Estaing acabou por integrar a ilustre Academia 

Francesa. 
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Semana Europeia de redução de resíduos 
 

O LFIP organizou algumas atividades para celebrar este evento. 

Foram realizadas videoconferências em colaboração com os membros do Instituto Superior 

Politécnico de Tecnologia e Ciências (ISPTEC), participantes no «Projeto Reciclar», em 

direto de Luanda (Angola) e, em simultâneo, de um dos laboratórios do LFIP. Os alunos da 

Primária e do collége/lycée tiveram, assim, oportunidade de aprender mais sobre «Os efeitos 

dos Microplásticos nas espécies de peixes em Portugal » e a «Reciclagem em Angola». 

Os alunos do CLV propuseram à comunidade do LFIP um projeto digital clean up «O impacto 

da Tecnologia na Terra» com QR code. 

Os eco-delegados do collège/lycée realizaram leituras para os alunos do  Ensino Pré-Escolar. 

Por fim, uma sinalética de reciclagem para máscaras cirúrgicas foi afixada junto aos caixotes 

do lixo do recreio. 

 

Dia de luta contra o assédio escolar 
 

O nosso empenho na luta contra o assédio escolar leva-nos permanentemente a 

reforçar a nossa ação contra este flagelo, acompanhando e protegendo os nossos 

alunos que são vítimas. Paralelamente, temos sobretudo uma abordagem preventiva 

(por vezes, de castigo) relativamente aos alunos que dão sinais de o praticar. 

 

 O filme realizado pelos alunos do CVL para assinalar o seu compromisso na luta 

contra o assédio escolar foi apresentado a todos as turmas, seguido de uma troca de 

opiniões/debates, no dia 5 de novembro de 2020.  

Durante as horas de «vie de classe» (no collège/lycé), o diretor adjunto e o CPE 

intervieram junto dos alunos do 2º e 3º ciclos para falarem sobre os perigos da 

utilização das redes sociais («Net`Attitude»). A psicóloga intervirá, de forma 

complementar, para facilitar a participação dos alunos, através da técnica 

«fotolinguagem», em caso de incidentes ou de suspeitas de assédio. 

https://www.facebook.com/lfip.pt/videos/678922806370986/C:/Users/scarbon.LFIP/Documents/Audacity
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O Serviço de Saúde do LFIP 
O Serviço de Saúde do nosso estabelecimento é dirigido pela Drª 

Ana Leblanc, auxiliada pela enfermeira Celeste Gonçalves. 

 

A função deste serviço é fornecer apoio médico à nossa 

comunidade escolar. Presta cuidados e  dá orientações aos alunos 

que necessitem; supervisiona e presta alguns tratamentos a 

pedido dos pais. Por outro lado, organiza ações de sensibilização 

sobre temas relacionados com a saúde, de acordo com os 

programas do Comité de Educação para a Saúde e a Cidadania 

(CESC). 

 

Devido à pandemia que estamos a viver, têm tido cada vez mais 

trabalho. 

Esta equipa participou na elaboração dos protocolos sanitários, 

que têm permitido à comunidade escolar prosseguir as respetivas 

atividades em segurança. Para além disso, este serviço também 

tem estado na linha da frente, sendo o interlocutor  privilegiado 

com a ARS, e no tratamento dos casos suspeitos. 

 

Caso tenhamos suspeitas de casos Covid-19, durante o horário 

escolar, esta equipa implementará as primeiras medidas 

necessárias.  

 

Embora nunca tenha faltado trabalho a esta equipa, no contexto 

atual, o seu trabalho é ainda mais apreciado: aproveitamos esta 

oportunidade para sublinhar o empenho da Drª Ana Leblanc e da 

enfermeira Celeste Gonçalves. 

 

Podem aceder a todas as informações relativas ao Serviço de Saúde, clicando no link «Vie Pratique». 

O Círculo dos Leitores do collège/lycée 
Este ano, esta atividade de convívio decorre durante a hora de almoço, à terça-feira, e, em função do calendário, uma 

ou duas vezes por mês.   

O Círculo é aberto a todos os alunos do 9º ao 12º anos que queiram trocar impressões sobre uma seleção de 

livros, num ambiente descontraído. 

Têm, também, oportunidade de descobrir autores de literatura juvenil que poderão, talvez, conhecer pessoalmente em 

2021... 

https://www.lfip.pt/fr/page/service-sante
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A solidariedade, um valor essencial 
O Dia do Pijama 
 

No Dia do Pijama, que teve lugar no dia 18 de novembro, os alunos do 

collège/lycée conseguiram angariar 492 € para a «Associação Casa». 

 

No dia 25 de novembro, foi a vez dos alunos da Primária e do Ensino Pré-

Escolar celebrarem o Dia do Pijama. 

 

Neste dia, decidimos também apoiar o projeto solidário de uma antiga aluna, que 

estuda na EDHEC Business School de Nice e criou uma associação de caridade 

«Crianças sonhadoras». O objetivo desta associação é ajudar e levar alegria às 

crianças que vivem em orfanatos, não só na região de Nice, mas também em Portugal 

(onde são acolhidas 650 crianças) 

Esta associação organizou uma recolha de produtos de primeira necessidade 

(produtos de higiene e de limpeza, alimentos não perecíveis, …), entre os dias 23 e 27 

de novembro. Um dos pontos de recolha decorreu no LFIP, onde foram deixados 

muitos caixotes repletos de produtos.  

No Dia do Pijama, os alunos da Primária conseguiram angariar 1233,46 euros.  

Os donativos foram entregues ao orfanato «Nossa Senhora das candeias» de Espinho, 

no dia 2 de dezembro de 2020. 

 

Muito obrigado aos pais dos alunos, em nome do LFIP, pelo apoio prestado ao projeto 

de uma antiga aluna e pela generosidade a favor da «Associação CASA» e da “Nossa 

Senhora das candeias”! 

Concerto de Natal das Escolas Internacionais do Porto 
Devido à pandemia COVID 19, as escolas internacionais do Porto não puderam organizar o tradicional Concerto 

Solidário de Natal. 

Todavia, apesar das circunstâncias, a fim de mantermos o objetivo deste evento solidário, o LFIP, o CLIP e a Escola 

Alemã mantiveram a sua parceria e realizaram, em conjunto, um vídeo em que os alunos cantam "Won't back down" 

de Tom Petty.   

 

Este vídeo foi colocado on-line no dia 12 de dezembro. Seguiu-se uma 

recolha de donativos, entre os dias 14 e 17, que reverterão a favor do 

Centro Hospitalar do Porto. 

Todos esperam poder voltar aos palcos em 2021… 

https://www.youtube.com/watch?v=xO_Tc1E_Ztc&feature=youtu.be 
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