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ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO  

11 DE FEVEREIRO DE 2021  

  
  
O Diretor deu início à reunião pelas 18h05, no dia 11 de fevereiro de 2021, por videoconferência, após 

ter constatado que o quorum fora atingido (17/18). Começou por agradecer ao Conselheiro de 

Cooperação e de Ação Cultural, Christian TISON, pela sua presença. Christian TISON interveio para 

agradecer aos funcionários do LFIP, pelo seu profissionalismo no atual contexto de pandemia. 

 

Em preâmbulo, o Diretor também agradeceu aos funcionários pelo seu empenho : 

 

- Os professores, que têm dado provas de grande resiliência e de uma grande capcidade de 
adaptação ; 

- O serviço de informática, muito solicitado pelos professores, pelos alunos e pelos pais;  
- Os serviços administrativo  e financeiro, cuja carga de trabalhalho tem vindo a aumentar devido 

ao confinamento 
- A secretaria da primária e os funcionários da Vida Escolar, mobilizados para dar apoio aos 

alunos, presencial ou à distância; 
- O pessoal de manutenção e reparação,  que realiza as tarefas habituais no estabelecimento, 

uma vez que o LFIP acolhe cerca de 30 alunos, cujos pais exercem profissões ditas  essenciais, 
neste período de pandemia. 

 

O Diretor agradeceu também aos pais que, na sua maioria, têm demonstrado grande confiança na 

nossa escola. 

 

O Diretor propôs que começassem a reunião e lembrou os assuntos que faziam parte da ordem de 

trabalhos : 

  

Ordem de trabalhos :  

 

1) Calendário escolar 2021 – 2022 
2) Apresentação do orçamento 2020 
3) Questões diversas 

 

 

  

  

A FAVOR : 17   CONTRA :  0            ABSTENÇÕES : 0  
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PONTO 1 : Calendário escolar 2020 - 2021 

 

  

O Diretor lembrou que a organização do calendário escolar num estabelecimento francês no 

estrangeiro é definida em conformidade com a regulamentação do Ministério Francês da Educação 

Nacional. O projeto do calendário escolar elaborado pelo LFIP é, posteriormente, transmitido ao 

Inspetor da Educação Nacional, residente em Madrid, e posteriormente ao Conselheiro de Cooperação  

e de Ação Cultural, para que seja visto antes de ser transmitido à Agência. 

  

O Diretor indicou quais as condições necessárias para a elaboração do calendário escolar: 

- As disposições regulamentares e as recomendações do Inspetor de Educação Nacional (aulas 
distribuídas ao longo de 36 semanas; duração entre 864 e 936 horas; a fixação do 1º dia de “pré-
rentrée” na quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021, e o regresso dos alunos na quinta-feira, dia 2 
de setembro de 2021); 

 

- O contexto cultural do país anfitreão; 
 

- Os requisitos pedagógicos em matéria de ritmo e de organização da aprendizagem (alternância de 
5 períodos de trabalho, com uma duração semelhante, separados por quatro períodos de férias); 

 
- Limitações relacionadas com a formação contínua (seis semanas comuns com os outros 

estabelecimentos de ensino da zona ibérica) e a organização dos exames. 
 

Este ponto foi objeto de discussão prévia, no âmbito do Conselho de “Second degré”, que se reuniu no 

dia 20 de janeiro de 2021, junto dos representantes eleitos, dos funcionários e dos representantes dos 

pais. Também foi objeto de consulta junto do Conselho de Escola (terça-feira, 9 de fevereiro de 2021) 

e, posteriormente, de novas discussões entre ontem e hoje. 

 

O Diretor lembrou que foram enviadas, juntamente com a convocatória para o Conselho de 

Estabelecimento, três propostas de calendário, mas indicou que uma quarta versão, resultante das 

últimas consultas e a pedido dos representantes dos professores da primária, foi transmitida durante o 

dia. 

 

Os representantes dos professores do collège/lycée comunicaram ao Conselho de Estabelecimento a 

sua preferência pela proposta 3, por considerarem que é aquela que propõe um período de aulas mais 

curto após as férias de primavera. Os representantes dos alunos, após terem consultado os delegados 

de turma do collège/lycée, também revelaram preferência por esta proposta. 

 

A representante dos professores da primária, a professora Fátima DA COSTA, salientou que a maioria 
dos professores da primária se opôs à primeira versão. A proposta 3 corresponde aos critérios da 
maioria dos professores (da primária): reequilibrar os dois últimos trimestres, não alterar as férias de 
Natal. Consciente da importância que o fim de semana pascal tem para os pais e tendo confirmado 
isso mesmo aquando do Conselho de Escola, a professora Fátima DA COSTA referiu que a proposta 
4 seria do agrado da maioria dos professores e das diferentes partes. 
 

 

Os respresentantes dos pais consideram que a quarta proposta será a mais vantajosa, uma vez que 

corresponde à vontade manifestada por inúmeras famílias: ter férias durante a Semana Santa. 
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A direção acabou por escolher a quarta proposta, pois considera que é aquela que melhor corresponde 

às regras tidas em conta aquando da elaboração do calendário escolar e à vontade dos professores e 

pais. 

 

O Diretor procedeu à votação: 

 

PROPOSTA 1 : 0  votos     PROPOSTA 2 : 0 votos -  PROPOSTA 3 : 6 votos 

PROPOSTA 4  : 11 votos 

 

 

A quarta proposta será, então, enviada ao Inspetor de Educação Nacional, ao Conselheiro de 

Cooperação e Ação Cultural e, posteriormente, ao Serviço Pedagógico da AEFE para validação 

definitiva. 

 

O anexo 1 apresenta a proposta do calendário escolar eleita pelo Conselho de Estabelecimento. 

 

 

 

PONTO 2 : Apresentação do orçamento 2021 

  

O Diretor passou a palavra à Diretora Administrativa e Financeira do LFIP, Régine GRUNER, para 
apresentação do orçamento de 2021, e aproveitou para lhe agradecer pelo trabalho de preparação e 
execução orçamental tão delicado neste período de crise sanitária. 
 

A Diretora Administrativa e Financeira referiu que o contexto particular da crise Covid 19 conduziu a 

despesas que não estavam previstas (máscaras, álcool gel , desinfetante, material para realizar 

vidoconferências...) que não podem, no entanto, penalizar as despesas habitais que contribuem para 

o crescimento do LFIP, para a sua política pedagógica e educativa e os vários investimentos 

(nomeadamente, em informática). 

 

Este orçamento não prevê o aumento das propinas escolares e de outras despesas, a partir de 

setembro de 2021. Esta medida, adotada pelo Conselho de Administração para ter em conta o contexto 

atual, é excecional. 

Prevê também um aumento do número de alunos comparativamente ao ano precedente (1283 em 

2021, 1252 em 2020), um aumento  de 4,72% da massa salarial dos funcionários com contrato local 

(devido à criação de um novo posto de professor primário e à política salarial adotada pelo nosso 

estabelecimento – revisão das grelhas salariais, GVT – mudança de escalão devido à idade - ...). A 

taxa de participação na remuneração dos funcionários com contrato de “résidents” (45%) mantém-se, 

todavia o orçamento tem em conta o aumento do ISVL e efeito do GVT. 

No que toca a investimento, a taxa de amortização mantém-se elevada devido à realização de grandes 
investimentos nos últimos anos (555 500 euros):  

- os projetos de equipamento (nomeadamente, informático e mobiliário) ; 
- as obras de requalificação do edifício da primária (criação de uma sala de aula) ; 
- o pagamento dos vários empréstimos contraídos ; 
- o estudo de viabilidade de um novo edifício que abrigará o dormitório dos alunos de PS (3 

anos) e a cantina dos alunos do Pré-escolar. 
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As receitas totalizam 8 861 574 euros e estão repartidas da seguinte forma: 

 
A Diretora Administrativa e Financeira explicitou, de seguida, a distribuição das receitas por atividade 
e as despesas por cada departamento e por rubrica de despesas, através de gráficos: 
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A receita total prevista e as despesas de funcionamento são estimadas em 8 861 574€ 
(+1,10%//2020). 

Os encargos de investimento de 555 500€ (com pagamento de empréstimos) correspondem a 
amortizações ou à capacidade de autofinanciamento do LFIP (exceto a parcela das subvenções de 
investimento estimada em 20 000€).       

O montante do fundo de maneio foi estimado em 1 230 700,57 € no último balanço financeiro de 2019 
(ou seja, 54 dias de operação). 
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PONTO 3 : questões diversas 

  

O diretor abordou, de seguida, as questões diversas. Só os representantes dos alunos tinham questões 

a apresentar: 

 

Questões dos representantes dos alunos : 

 

1) Os alunos pediram para terem 1/2 dia livre para reverem a matéria para o Bac de filosofia e 

para a prova “Grand Oral”: 

 

Não está previsto conceder ½ dia livre para os alunos fazerem revisões para o “bac blanc” de 

filosofia. Está previsto um exame deste género para o dia 3 de março de 2021, que será realizado 

à distância. O segundo “bac blanc” está previsto para o dia 17 de abril de 2021. 

A apresentação e preparação da « Grand Oral » far-se-á no âmbito das aulas das disciplinas de 

“spécialité” a partir do mês de abril. Das seis horas consagradas às disciplinas de “spécialité”, os 

professores definirão um tempo específico para a preparação desta prova. As revisões poderão ter 

lugar quando terminarem as aulas em junho. 
 

2) Questões relativas ao Bac de Educação Física: 

 

Há três hipóteses, em função do confinamento :  

- Uma avaliação quando voltarmos às aulas presenciais; 

- Adiamento da avaliação para o mês de maio, momento em que também se realizam as provas de 

recuperação; 

- Atribuição da nota Bac a partir da avaliação contínua (CCF), caso o confinamento se prolongue 

por muito tempo. 

 

 

3) Relativamente às notas de português: há equivalência às provas de ingresso?  

 

Em várias reuniões com a CNAES foi discutida a possibilidade de ser tida em conta a anulação de 

certas provas do “baccalauréat” 2021 e não haver qualquer penalização para os nossos alunos nas 

condições de acesso ao Ensino Superior em Portugal. O Diretor lembrou  que já tinham sido 

adotadas medidas pela CNAES para o “baccalauréat” 2020 e que o LFIP, em concertação com o 

Lycée Charles Lepièrre e a Embaixada de França, apresentou propostas à CNAES para o 

“baccalauréat” de 2021. Os pais dos alunos dos dois estabelcimentos de ensino apoiam e reforçam 

esta posição, tendo sido enviada uma carta conjunta à CNAES. 

 

 

Relativamente à orientação: mais informações sobre o acesso ao Ensino Superior em 

outros países 

 

Relativamente à orientação, têm sido difundidas mais informações sobre o acesso ao Ensino 

Superior em Portugal e em França. Todavia, o Serviço de Orientação está disponível para apoiar 

todos os alunos, independentemente do país onde queiram estudar, sem que isso se traduza numa 

apresentação geral (como acontece com alguns setores específicos de Ensino Superior em França, 

por exemplo). 
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A representante dos pais dos alunos, Marta ARAÚJO, agradeceu aos funcionários e aos professores 

do LFIP e confirmou o elevado nível da satisfação dos pais relativamente à implementação do ensino 

à distância. 

 

 

O diretor deu por encerrada a reunião e aproveitou para agradecer aos representantes dos pais pela 

confiança que têm depositado na escola. 

A reunião terminou às 19 h 05.  


