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ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO   

4 FEVEREIRO 2020  

  
 

  

O Diretor deu início à reunião pelas 17h30, no dia 4 de fevereiro de 2020, após ter constatado que o 

quórum fora atingido (18/18). Agradeceu a presença do Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural, 

Christian TISON, que se mostrou muito satisfeito com o dinamismo das duas escolas que fazem parte 

da rede de estabelecimentos franceses em Portugal. 

  

O Diretor recordou os assuntos que deveriam ser abordados:  

  

Ordem de trabalhos  

 

1) Modificação do Regulamento Interno do LFIP 
2) Calendário escolar 2020 – 2021 
3) Ata do Conselho de Escola de 27 de janeiro de 2020 
4) Apresentação do orçamento 2020 
5) Questões diversas (não havia questões) 

 

 

  

  

A FAVOR: 18   CONTRA :  0            ABSTENÇÕES : 0  

  

  

  

O Conselho do «Second degré» reuniu-se no dia 30 de janeiro de 2020, para abordar os dois primeiros 

pontos que constam na ordem de trabalhos da reunião do Conselho de Estabelecimento. 

 

 

 

 

 

  

PONTO 1 : Modificação do Regulamento Interno do LFIP 

 

  

 Este assunto consta na ordem de trabalhos na sequência da decisão adotada aquando do Conselho 

de Estabelecimento realizado a 25 de junho de 2019: proibição do uso de telemóveis no recinto 

escolar. 

 

 Refere-se à proibição do uso de telemóveis, relógios e outros objetos conectados que tenham 

funções semelhantes (fazer chamadas, ler mensagens, notificações, e-mail, … via Bluetooth e WiFi) 

e permitam consultar dados durante a realização de testes ou exames. 
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 A proibição do uso do telemóvel consta no artigo 11 do Regulamento Interno do LFIP; propõe-se 

acrescentar: 

 

 

"O uso de aparelhos para ouvir música, telemóveis, relógios e outros objetos conectados é proibido em 
todo o recinto escolar para todos os alunos. O telemóvel deverá estar desligado e guardado na mochila. 
Caso o aluno não cumpra as regras estabelecidas, poderá ser punido por um adulto. Pedimos aos pais 
que colaborem connosco, incentivando os respetivos educandos a não trazerem os objetos referidos 
para o liceu. 
O uso de aparelhos para ouvir música, telemóveis, relógios e outros objetos conectados é proibido em 
todo o recinto escolar para todos os alunos. Todavia, haverá uma zona (o coberto do 
portão collège/lycée), exclusivamente reservada aos alunos do lycée (10º, 11º e 12º anos), onde a 
utilização do telemóvel é permitida. 
O uso de aparelhos para ouvir música, telemóveis, relógios e outros objetos conectados também é 
proibido durante as atividades pedagógicas que decorram no exterior do estabelecimento (deslocações 
e aulas de educação física, saídas e viagens escolares).” 

  

 

 

 

O Diretor solicitou o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento: 

 

 

A FAVOR : 18           CONTRA: 0               ABSTENÇÕES : 0  

  

Esta medida entrará imediatamente em vigor; os pais e os alunos serão informados com a maior 

brevidade possível. 

 

 

PONTO 2 : Calendário Escolar 2020 - 2021 

 

  

O Diretor informou que a organização do calendário escolar num estabelecimento de ensino francês 

no estrangeiro é definido em conformidade com a regulamentação do Ministério Francês da Educação 

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

Inspetor de Educação Nacional, com residência em Madrid, depois, ao Conselheiro de Cooperação de 

Ação Cultural para dar o seu aval antes de ser transmitido à Agência. 

  

 

Este ponto foi abordado no âmbito do Conselho do “Seconde degré”, que reuniu na quinta-feira, 23 de 

janeiro de 2020. 

 

O Diretor propôs um calendário equilibrado que respeita: 

 

- as disposições e recomendações regulamentares do Inspetor da Educação Nacional (calendário 
com 36 semanas; com duração entre 864 e 936 horas; definição do 1º dia de «pré-rentrée», para 
os funcionários, no dia 1 de setembro de 2020 e o regresso dos alunos no dia 2 de setembro de 
2020); 

 

- o contexto cultural do país de acolhimento (férias de inverno durante a semana de Carnaval, fim de 
semana prolongado na Páscoa e inclusão de todos os dias feriados portugueses); 
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- requisitos pedagógicos no que diz respeito ao ritmo e organização da aprendizagem (alternância 
de 5 períodos de trabalho, com duração semelhante, separados por quatro períodos de férias); 

 
- as restrições em matéria de formação contínua (seis semanas comuns aos outros 

estabelecimentos da zona ibérica) e organização de exames (calendário idêntico ao do Liceu 
Charles Lepierre, com exceção das férias de inverno, com uma semana de atraso). 

 
A representante da lista «Todos LFIP», Marta Araújo, considera que o contexto cultural do país de 

acolhimento não é suficientemente respeitado e gostaria de propor outra organização do calendário 

escolar. Marta Araújo acrescentou, ainda, que lamenta que, contrariamente ao que se verifica nos 

liceus franceses em Portugal, no presente ano letivo, nos liceus franceses de Madrid e de Barcelona, 

o calendário escolar 2019-2020 garanta férias antes e depois da Páscoa. 

 

O Diretor respondeu que a proposta apresentada contradiz, por um lado, as disposições 

regulamentares e o ritmo de aprendizagem. Por outro lado, não tem em conta algumas restrições de 

calendário, como as datas dos conselhos de turma do 3º trimestre e a necessidade de adotar um 

calendário muito semelhante ao do liceu Charles Lepierre de Lisboa, devido à organização dos exames. 

 

O representante da associação de pais dos alunos, Marc Alves, acrescentou que o calendário para o 

presente ano letivo, concebido segundo os mesmos princípios e restrições, foi aceite pela APALFIP. O 

calendário que foi apresentado também lhe convém, uma vez que a prioridade deverá ser o respeito 

do ritmo de aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

Os representantes dos professores da primária e do secundário consideram que o calendário 

apresentado é o mais equilibrado no que toca ao ritmo de aprendizagem e à preparação dos exames 

do novo “baccalauréat”, nomeadamente para a nova prova oral. 

 

O dia «Portas abertas» está agendado para o dia 22 de maio de 2021. 

 
 

 

O Diretor procedeu à votação: 

  

A FAVOR : 15           CONTRA:  3                ABSTENÇÕES: 0  

  

O calendário apresentado será enviado ao Inspetor da Educação Nacional, ao Conselheiro de 

Cooperação e de Ação Cultural e, posteriormente, ao serviço pedagógico da AEFE para validação 

definitiva. 

 

. O anexo 1 apresenta o projeto do calendário proposto pelo Conselho de Estabelecimento. 
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PONTO 3 : Ata do Conselho de Escola 

  

O Diretor passou a palavra ao diretor da primária. O diretor informou que o Conselho de Escola reuniu 

para abordar as duas primeiras questões que constam na ordem de trabalhos do Conselho de 

Estabelecimento. A partilha de opiniões conduziu às medidas que já foram apresentadas. O diretor da 

primária insistiu que a proibição de uso de qualquer dispositivo conectado também se aplica aos alunos 

mais novos (que já os traziam para a escola). 

 

 

 

PONTO 4 : Apresentação do orçamento 2020 

  

 
O Diretor passou a palavra à Diretora Administrativa e Financeira do LFIP, Régine GRUNER, para 
proceder à apresentação do orçamento para 2020. O Diretor aproveitou, ainda, para lhe agradecer o 
trabalho de preparação e execução do orçamento. 

 

A Diretora Administrativa e Financeira informou que o orçamento apresenta um contexto mais favorável 

do que o de 2019, com um retorno do PFC (participação financeira complementar paga à AEFE) em 

6% (comparado a 7.5% em 2019 e 9% em 2018). Este orçamento deve, no entanto, continuar a 

acompanhar o aumento do número de alunos e as reformas pedagógicas (criação de postos de 

trabalho, investimento, nomeadamente, em material informático), levando em consideração o equilíbrio 

necessário entre as receitas (sobretudo as propinas escolares) e as despesas de funcionamento 

(incluindo as despesas com salários) do LFIP. 

Este orçamento prevê: 

 
- Aumento das propinas escolares em 01/09/2020: 2,1% 
- Aumento do número de alunos relativamente ao ano anterior: 1252//1213 em 2019; 
- Aumento da grelha salarial dos contratados locais de 8,67% devido à criação de novos postos de 

trabalho e à política salarial (aumento e revisão das grelhas); 
- «Résidents»: não haverá aumento na participação das remunerações dos funcionários «résidents» 

(45%), mas, tendo em conta a supressão de dois postos de professores «résidents» na primária, 
em setembro de 2019, assumiremos dois postos de trabalho em contrato local. 

 
 
Este orçamento prevê: 

Uma taxa de amortização significativa devido aos grandes investimentos realizados nos últimos anos 
(575 500€) que abrange: 

 
-  equipamentos (principalmente informático e mobiliário), renovação (edifício B, que abriga as 

turmas de MS e GS) e projetos de remodelação no edifício da primária (criação de duas salas 
de aula). 
 

- amortização dos vários empréstimos contratados 
 
 
 
 
 
 
 Os recursos totalizam 8 764 883 euros, distribuídos da seguinte forma: 
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A Diretora Administrativa e Financeira explicitou, de seguida, a repartição 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 8 794 883€. 

Tendo em vista os encargos de investimento de 530 500€ (com pagamento de empréstimos), não há 
levantamento do fundo de maneio. O montante do fundo de maneio foi estimado em 1 142 128,57 € no 
último balanço financeiro de 2018 (ou seja, 52 dias de operação). 
 

 

 

PONTO 5 : questões diversas 

  

O Diretor informou que não recebeu questões diversas para serem abordadas no Conselho de 

Estabelecimento. 

 

 

 

A reunião terminou às 18h45. Os membros do Conselho de Estabelecimento foram convidados a 

partilhar um aperitivo no final da reunião. 


