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Desenvolvimento sustentável no LFIP 
 

Há ainda muitas pessoas que consideram que o Desenvolvimento 

sustentável é única e exclusivamente sinónimo de respeito pela natureza e 

pela ecologia. Em 2015, as Nações Unidas alargaram o seu campo de ação 

e definiram 17 metas para serem alcançadas (até 2030) e conseguirmos um 

futuro melhor e mais sutentável para todos. 

Estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) respondem aos 

desafios globais com os quais somos confrontados diariamente, 

nomeadamente os que contribuam para erradicar a pobreza, proteger o 

Planeta e garantir que todos os seres vivos vivam em paz e prosperidade. 

No seguimento da sua principal missão que é a de ensinar, o LFIP também 

deseja contribuir, à sua escala, para este projeto mundial. 

Através do CESC e do Conselho Eco-Escola, o LFIP realiza, ao longo do ano  

e envolvendo toda a comunidade educativa, ações que vão ao encontro dos 

objetivos definidos pelas Nações Unidas. 

Analisámos as cerca de 150 ações (fora do programa escolar) que já 

realizámos desde 2013, para as inserirmos na «Roda ODS» das Nações 

Unidas, e obtivemos o gráfico abaixo apresentado: 
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Artes Plásticas - atividade extracurricular 
No seguimento da abordagem da obra de Vincent Van Gogh, e após a aprendizagem da técnica da gravura, os 

participantes do ateliê Artes Plásticas AES realizaram uma interessante atividade. 

  

Prevenção do assédio – intervenção da PSP  
No âmbito da informação contra o assédio, os alunos do 1º e do 4º anos receberam a visita de um agente da polícia. O 

agente falou-lhes sobre o assédio e o ciber-assédio, que ocorrem nas escolas e nas redes sociais. 

Tendo em conta a idade deste público, podemos ter a impressã de que o ciber– assédio não é um problema que afete 

diretamente estas crianças. Todavia, ao falarmos com com elas, ficámos a saber que algumas já foram insultadas e 

ameaçadas através da PlayStation, por exemplo. 

O agente realçou as consequências do assédio e o facto de as vítimas se isolarem, ficarem deprimidas e que os 

resultados escolares podem inclusive baixar. Em casa, o impacto também é evidente, pois, frequentemente, a criança 

não manifesta vontade de fazer nada... 

Lembrou, ainda, o quão é importante falar sobre este flagelo, nomeadamente quando somos testemunhas, para 

contrabalançar a inação das vítimas que, por medo de represálias, sofrem em silêncio. 
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Projeto de reflexão: Direito à Liberdade de Expressão  
A liberdade de expressão é um tema que se reveste de grande importância para os nossos alunos, nomeadamente 

porque é um direito que ainda não foi adquirido em todos os países. 

A fim de prestar uma homenagem mais personalizada ao professor Samuel Paty, os representantes dos alunos no 

Conselho de Estabelecimento propuseram aos delegados do collège e do lycée um projeto que visa promover a 

importância do direito fundamental que é, para nós, a liberdade de expressão. 

Vinte e cinco cartazes (onde é possível apreciar símbolos que veiculam mensagens importantes e opiniões, 

acompanhadas dos respetivos textos explicativos), que realçam os desafios da liberdade de expressão, na opinião dos 

nossos alunos, foram afixados nas paredes do edíficio D, graças à intervenção dos nossos delegados. 

Estes trabalhos permitem expressar, por um lado, o apoio a todas as vítimas dos atentados à liberdade de expressão e, 

por outro lado, sensibilizar os membros da comunidade escolar para o valor desta liberdade, por vezes, posta em causa 

ou motivo de conflito. 

Os representantes dos alunos no Conselho de Estabelecimento agradecem a todos os colegas que participaram, tendo, 

assim, contribuído para o sucesso deste projeto sobre o respeito pela liberdade de expressão. 

Concurso «Se lêssemos em voz alta» 
 

Os alunos do 10º ano, turma C, participaram, com entusiasmo, no concurso “Se 

lêssemos em voz alta”, organizado pela emissão “A grande livraria” (France 5 TV).  

Com a leitura de um trecho do livor "O retrato de Dorian Grey" de Oscar Wilde, a aluna 

Maya POUJARD, selecionada entre os 130 000 alunos participantes, qualificou-se para a 

semifinal (164 alunos qualificados). 

Ela soube transmitir, de forma clara e convincente, o prazer da leitura.  

Boa sorte à Maya para a próxima etapa. 

https://fr-fr.facebook.com/lfip.pt/videos/785342512363510/
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Acompanhamento: Orientação Profissional 
A orientação é um desafio importante, para o qual os alunos devem estar bem 

preparados. A educação para a orientação é, pois, uma das prioridades do nosso 

estabelecimento. 

A partir do 6º ano, e à medida que os alunos vão avançando no seu percurso 

escolar, é construído um projeto de preparação para a orientação, a fim de 

permitir que os alunos, no final do secundário, possam ingressar no Ensino 

Superior, sempre que possível de acordo com as suas preferências. 

Na reta final do secundário, o processo intensifica-se. Pomos em prática um 

acompanhamento personalizado, que dá lugar a entrevistas individuais. Por outro 

lado, os alunos participam no Fórum das Profissões organizado pelo liceu francês 

de Lisboa e organizamos um fórum das profissões também no LFIP. 

Os nossos antigos alunos, os nossos primeiros finalistas, já começaram a integrar 

o mundo profissional e têm voltado à escola da sua infância para partilharem 

experiências com os alunos que estão atualmente a frequentar o Ensino 

Secundário. 

Simulação virtual da COP 26 
No dia 17 de fevereiro, duas alunas de 12º ano, Juliette Stock e Carolina Sousa, 

participaram online numa simulação virtual da COP 26, organizada pelo Liceu Francês 

de Atenas. 

As duas alunas representaram Portugal e os temas abordados estavam relacionados 

com o mercado do carbono e os fundos verdes para o clima. 

Foi uma experiência muito enriquecedora, que lhes permitiu abordar a noção de justiça 

climática e compreender a complexidade dos desafios das conferências internacionais, 

bem como as dificuldades em conseguir estabelecer acordos face aos interesses 

sociais e económicos dos países representados (tais como os EUA, a Arábia Saudita, a 

Alemanha, a Índia, o Japão, ou o Bangladesh). 

Gostaríamos de agradecer ao Liceu de Atenas por nos ter dado a oportunidade de 

participar nesta experiência tão interessante. 

OPOMUN 2021 

No início do mês de março, onze alunos da Secção Europeia participaram, com brio, na simulação das Nações Unidas 

OPOMUN, organizada pelo CLIP.  

Com mais de 150 alunos de 8 escolas internacionais – portuguesas e italianas – os nossos alunos debateram, durante 

dois dias, em inglês (e online!), temas tão variados como o embargo nuclear iraniano ou o desenvolvimento de um 

programa mundial de vacinação contra a Covid. 

Prepararam-se todos muito bem (tendo aproveitado para o efeito, 

principalmente, os tempos livres) e, portanto, mereceram plenamente 

o respetivo certificado de participação. Quatro alunos receberam um 

ou dois prémios, pela excelente prestação: 

 Pedro Soares, 12º B (eleito o melhor delegado Comissão de       

Direitos Humanos e Assembelia Geral) 

 Miguel Guimarães, 12º B (menção especial, Assembleia Geral) 

 Alexandra Mexedo, 12º B  (menção especial, Conselho de  

Segurança) 

 Alexandre Seara, 11º B (menção especial, Tribunal Internacional 

de Justiça) 

 

Estamos muito orgulhosos dos nossos alunos! 
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Ensino à distância: Um ar de «déjà vu» 
O ano de 2020—2021, inicialmente visto com grande esperança, acabou 

por nos conduzir  por caminhos que já tínhamos percorrido no ano anterior, 

com o regresso ao ensino à distância a partir do dia 8 de fevereiro. 

Graças à experiência vivida durante a primavera de 2020, as equipas 

pedagógicas do LFIP, bem como a comunidade escolar de uma maneira 

geral, organizaram-se, permitindo que todos os alunos, do Ensino Pré-

Escolar ao 12º ano, continuassem o programa escolar através do ensino à 

distância.  

Mais de 200 computadores e tablets foram, mais uma vez, emprestados 

aos nossos alunos, a fim de facilitar a continuidade pedagógica. 

Paralelamente, ao longo deste período, o LFIP acolheu cerca de 30 alunos 

cujos pais exercem profissões ditas essenciais, neste período de 

pandemia. Os alunos beneficiaram de uma companhamento pedagógico e 

de material para seguirem as aulas à distância, tal como os colegas que 

ficaram no respetivo domícilio. 

Terça-feira gorda : Carnaval em confinamento  

O habitual desfile de Carnaval não pôde, evidentemente, realizar-se. Todavia, muitos quiseram manter o espírito festivo 

desta tradição e usaram uma máscara ou um disfarce. 
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Iluminura 
Esta Arte, pouco conhecida, é usada 

para decorar livros escritos à mão.  

Os alunos de 7º ano trabalharam esta 

técnica artística, que era  regularmente 

utilizada na época medieval... 

Um cheirinho a primavera 

Os alunos do Ensino Pré-Escolar aproveitaram os 

primeiros raios de sol para preparar flores que 

anunciam a primavera... 
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Serviço de manutenção  
Nesta edição, gostaríamos de prestar uma homenagem particular aos funcionários que fazem 

parte da Equipa de Manutenção, coordenada pela D. Rosa LAGES. 

Todos os dias, os membros deste serviço, discretamente, mas com grande eficácia, fazem 

com que dentro do nosso estabelecimento todos os alunos, funcionários e aqueles que nos 

visitam se sintam quase tão bem como em casa, graças às condições de higiene 

irrepreensíveis dos nossos espaços. 

Uma equipa de 16 pessoas trabalha diariamente (e com diferentes horários), para manter, por 

um lado, todas as salas de aula e todas as áreas comuns, como os corredores, a cantina, as 

casas de banho, os escritórios e o recreio devidamente limpos; por outro lado, colabora, 

regularmente, na organização de eventos (reuniões, refeições, exames e outras atividades) 

que decorram no anfiteatro, na sala polivalente ou no ginásio. 

Embora muitas pessoas não saibam, esta equipa está presente no liceu durante as férias, quando não há alunos na 

escola (para além das atividades extracurriculares). Além disso, três vezes por ano, todas as salas ficam 

completamente vazias, todo o mobiliário é deslocado, no âmbito de uma imensa operação de «limpeza a fundo». 

Por fim, convém salientar que no último ano, devido à crise sanitária que estamos a viver, os funcionários deste serviço 

têm sido confrontados com uma acrescida carga de trabalho, pois, à limpeza diária e regular, é preciso juntar a higiene 

e desinfeção, ainda mais minuciosa; onde antes limpavam uma vez por dia, agora é preciso limpar três ou quatro 

vezes. 

Futebol solidário 
Por iniciativa de um pai de um dos nossos alunos, membro da equipa 

de futebol dos adultos do LFIP, foi organizada uma campanha 

solidária, com o objetivo de recolher equipamento para a equipa do 

Nioro, no Senegal! 

Como agradecimento, recebemos uma bela mensagem, acompanhada 

de uma fotografia dos jogadores. Visto que foi uma ação muito 

positiva, que os deixou muito felizes, é com grande satisfação que já 

estamos a considerar a implementação de outras campanhas de 

apoio. 

Obrigado a todos os que participaram nesta ação de solidariedade. 

O futebol no LFIP : Mais do que um desporto... Um estado de espírito  !  


