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ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO 

EXTRAORDINÁRIO - 30 DE ABRIL DE 2020  

  
 

O Conselho de Estabelecimento foi convocado para uma sessão extraordinária e realizou-se por 

videoconferência, no dia 30 de abril de 2020. 

 

O Diretor deu início à reunião pelas 14h30, após ter constatado que o quórum fora atingido (16/18). 

O Diretor agradeceu aos participantes pela disponibilidade e empenho, neste período em que o liceu 

está encerrado. Aproveitou, ainda, para justificar a ausência de dois membros, Géraldine Dussaubat e 

Marc Alves, que não puderam estar presentes por motivos profissionais. 

 

De seguida, o Diretor passou a palavra ao Senhor Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural, que 

agradeceu, em nome da Senhora Embaixadora, à comunidade escolar do LFIP pelo empenho 

demostrado neste período inédito. Acrescentou, ainda, que estava disponível para discutir a questão 

sobre o eventual regresso às aulas presenciais. 

 

O Diretor salientou que a realização deste Conselho de Estabelecimento vai ao encontro da iniciativa 

que, desde o início da crise, a Direção tomou: consulta de todos os membros da comunidade escolar 

e do Conselho de Administração para ajudarem na gestão desta situação inédita. 

 

No dia 29 de abril de 2020, foi ouvido o parecer da Comissão de Higiene e Segurança (CHS) para estudar 

as condições de uma eventual reabertura com base nas recomendações das autoridades portuguesas 

e as recomendações da AEFE. O Diretor informou que, no dia 29 de abril, reuniu o Conselho de 

Administração da associação que gere o LFIP para abordar este mesmo tema. 

 

O Diretor propôs que se desse início à reunião, lembrando os assuntos que constavam na ordem de 

trabalhos:  

1) Organização geral do final do ano letivo 2019-2020 
2) Outros assuntos 

 

A FAVOR : 16                  CONTRA :  0            ABSTENÇÕES : 0  

  

O Diretor lembrou que esta reunião dará lugar à troca de impressões no âmbito da competência do 

Conselho de Estabelecimento (cf. Circular AEFE nº 1566 de 9 de julho de 2019) 
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PONTO 1 : Organização geral do final do ano letivo 2019 - 2020 

 

 

O Diretor mostrou interesse em conhecer o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento 

relativamente às condições de reabertura do LFIP. 

 

O Diretor submeteu aos Membros do Conselho de Estabelecimento um modus operandi para a 

realização deste Conselho de Estabelecimento extraordinário à distância. O Diretor propôs: 

 

- Recordar o contexto geral da situação (recomendações das autoridades portuguesas e da 

AEFE); 

- Apresentar a situação do LFIP e a posição da Direção e do Conselho de Administração; 

- Ouvir a opinião dos membros do Conselho de Estabelecimento e dos membros convidados. 

 

Após parecer favorável dos membros do Conselho de Estabelecimento extraordinário, o Diretor deu 

início à discussão: 
 

1 – Contexto geral: 

 A situação para os estabelecimentos de ensino em Portugal é clara: 

- Aulas à distância para todos os níveis até ao 10º ano inclusive, até ao final do ano letivo; 

- Regresso à escola para os alunos de 11º e 12º anos exclusivamente para se prepararem para 

as disciplinas que serão objeto de exame final (de acesso ao Ensino Superior), a partir de 

segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. O Ministério português optou por manter os exames 

nacionais, contrariamente ao MENJ que preferiu ter em conta a avaliação contínua, 

cancelando os exames de baccalauréat. As condições para o regresso à escola, muito parcial 

(os alunos só passam um ou dois exames – a grande maioria – e três exames – somente para 

quem se candidatar ao curso de medicina), não se aplicam ao LFIP, pois os exames finais foram 

suprimidos. 

 

- Recomeço possível das aulas para os alunos do Ensino Pré-escolar, se as condições sanitárias 

permitirem, a partir do dia 1 de junho de 2020, sujeito à aprovação das autoridades 

portuguesas (que deveria ser conhecida no dia em que se realiza o Conselho de 

Estabelecimento). 

 

 A AEFE é a favor da reabertura dos estabelecimentos caso as autoridades do país de 

acolhimento e as condições sanitárias permitam, embora possa ser parcial e dando a 

prioridade às turmas do ciclo final e do Ensino Pré-escolar. A eventual reabertura e as 

condições de regresso estarão sujeitas à aprovação da Embaixada. 
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2 – Situação do LFIP: 

Perante este contexto, o Diretor deu a conhecer a posição do Conselho de Administração (reunido no 

dia anterior e novamente consultado no dia em que se realiza este Conselho de Estabelecimento) e da 

Direção: 

 

 Manutenção do dispositivo de ensino à distância para todos os níveis: 

 Em primeiro lugar, porque o dispositivo de ensino à distância é satisfatório («muito 

satisfatório» para o collège e lycée, segundo informações recolhidas junto dos 

representantes presentes no Conselho de Estabelecimento; 80% dos pais dos alunos da 

primária estão satisfeitos – segundo dados de uma sondagem realizada recentemente); 

 

 Por outro lado, devemos questionar-nos sobre os objetivos e a eficácia de um regresso à 

escola. Segundo o Diretor, esta questão diz respeito a três aspetos: social (regresso a uma 

“socialização escolar”) pedagógico e didático (métodos de ensino mais eficazes em sala de 

aula). 

 

É, pois, necessário comparar as vantagens entre o status quo (manutenção do ensino à 

distância) e o regresso parcial: 

o Os alunos gostariam, efetivamente, de voltar à escola para uma partilha mais próxima. 

Todavia, não podemos esquecer que o regresso à escola implicaria medidas muito 

restritas, que limitariam os contactos (aulas em pequenos grupos, sem deslocações 

entre aulas e sem intervalos, …) 

o No plano pedagógico : com o ensino à distância, todos os alunos são apoiados pelos 

professores; tal não seria possível caso houvesse um regresso parcial (alunos 

ausentes, impossibilitados de vir para a escola, aulas em pequenos grupos, …); todas 

as aulas são asseguradas e o ano letivo será marcado por uma “reconquista do mês de 

junho” para os alunos do collège e do lycée, visto que os exames foram suprimidos 

(DNB e baccalauréat). 

o A nível didático: é impossível conciliar simultaneamente um ensino presencial com um 

ensino à distância (para os alunos ausentes), nomeadamente para os professores do 

collège e lycée que têm a seu cargo várias turmas. 

O Diretor assegurou que estes aspetos, apesar das preocupações com a atual situação 

sanitária, permitem a manutenção de um ensino à distância mais eficaz durante este período 

delicado. 
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 Este dispositivo também se aplica aos alunos de 11º e 12º anos: 

 

o Em Portugal, o regresso à escola para os alunos de 11º e 12º anos prende-se com a 

preparação dos exames para o acesso ao Ensino Superior. Esta situação não se aplica 

aos nossos alunos, uma vez que os exames de baccalauréat foram cancelados, tendo-

se optado pela avaliação contínua (com exceção da prova oral de francês, realizada 

pelos alunos de 11º ano); 

o Daremos prioridade ao ensino à distância, que permite assegurar todas as aulas, sem 

que haja atrasos nos programas e sem pôr em causa o próximo ano letivo para os 

alunos de 11º ano ou a preparação dos nossos alunos para o Ensino Superior; 

o Está a ser posta em prática uma preparação específica, à distância, para a prova oral 

de francês, caso os alunos de 11º ano tenham de realizar o exame por 

videoconferência no próximo mês de junho (está em discussão esta possibilidade com 

a direção de exames da Academia de Toulouse). 

 

 A hipótese do regresso das turmas do Ensino Pré-escolar reger-se-á por protocolos a definir 

no dia 1 de junho. 

O Diretor informou que o CHS não foi consultado sobre a possibilidade de regresso à escola 

para os alunos do Ensino Pré-escolar (esta hipótese ainda não era conhecida quando o CHS 

reuniu). 

 

 Será criada uma estrutura de acolhimento para as crianças cujos pais sejam mobilizados 

durante o período de crise (médicos, enfermeiros, polícias, bombeiros, …). 

 

 

3 –Partilha de ideias com os membros do Conselho de Estabelecimento: 

O Diretor convidou os membros do Conselho de Estabelecimento a intervir para expressarem o seu 

ponto de vista:  

 

O Conselheiro consular, Laurent GOATER, expressou a preocupação dos alunos de 12º ano que 

pretendem prosseguir o Ensino Superior em Portugal. O Diretor respondeu que estão em curso 

negociações com a CNAES (Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior) para encontrar uma 

solução que não penalize os alunos dos liceus franceses em Portugal. 

 

Os representantes dos pais, Marta ARAÚJO e André FREITAS, agradeceram aos professores pela 

qualidade do serviço prestado, sublinhando a satisfação dos pais dos alunos do collège e do lycée, 

desde o início do confinamento e a satisfação recente da maioria dos pais dos alunos da primária. 

Ambos demonstraram estar de acordo com as soluções apresentadas: a manutenção do ensino à 

distância, organização para uma melhor preparação da prova de francês à distância, criação de uma 

estrutura de acolhimento para os alunos cujos pais tenham profissões consideradas prioritárias e a 

reabertura do Ensino Pré-escolar, caso seja validado pelas autoridades portuguesas. 



 

  
Lycée Français International de Porto  

27 rua Gil Eanes | 4150-348 Porto | Portugal | Tél.: +351 226 153 030 | Fax: +351 226 153 039  
www.lfip.pt  

  

 

O representante dos alunos, Afonso OLIVEIRA, considerou que as condições de trabalho do ensino à 

distância são satisfatórias. Aproveitou para atestar a deceção dos alunos de 12º ano caso a cerimónia 

de finalistas não se realize no mês de junho. O Diretor informou que a deceção é partilhada por todos 

os membros da comunidade educativa e adiantou que, se as condições sanitárias permitirem e em 

conformidade com as medidas em vigor, poderá ser organizado um evento comemorativo. 

 

Os representantes dos professores do collége e lycée, Eugénie SONIN e Clément LEGRIS, concordaram 

com as propostas apresentadas pela Direção, tendo em conta que o dispositivo de aulas à distância é 

globalmente satisfatório e permite fazer face à situação de confinamento da forma mais eficaz 

possível. A representante dos professores da primária, Fátima Da COSTA, acredita que os professores 

da primária, após um início difícil, encontraram o seu ritmo para dar resposta às exigências que 

acarreta um ensino à distância e deu o seu parecer favorável às propostas apresentadas pela Direção. 

 

O Conselheiro Principal de Educação, Paulo CARVALHO, explicou que os alunos, apesar da situação 

específica em que se encontram, continuam empenhados (reunião de delegados, do CVL, …) e que o 

serviço da Vida Escolar trabalha em conjunto com o Serviço de Saúde e com os professores para dar 

apoio aos alunos mais frágeis. 

O Diretor acrescentou que também foi implementado um dispositivo de apoio para os alunos da 

primária. 

 

O Diretor concluiu a partilha de opiniões, que revelam uma opinião consensual relativamente às 

propostas para a organização do final do ano. O parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento 

será levado ao conhecimento do posto diplomático. 

 

PONTO 2 : Outros assuntos  

  

O ponto 2 não suscitou outros assuntos; as questões foram abordadas no âmbito do ponto 1 da ordem 

de trabalhos. 

 

No final da reunião, o Diretor salientou que a atual crise remete para dois compromissos 

fundamentais, a longo termo:  

 

- Preservar e preparar o futuro do LFIP para setembro de 2020; é, aliás, neste sentido que é 

pensada a continuidade pedagógica; 

- Manter e consolidar a relação de confiança entre todos os membros da comunidade escolar, 

garantindo também um futuro tranquilo do nosso estabelecimento, como foi demonstrado 

pela troca de impressões durante esta reunião extraordinária. 

 

O Diretor agradeceu aos membros do Conselho de Estabelecimento pela participação, antes de irem 

de férias. 

 

A reunião foi concluída às 15h30. 


