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ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO DE 23 
DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 
O Diretor deu início à reunião às 17h30, por videoconferência, no dia 23 de novembro de 2020, após 
ter verificado que o quorum fora atingido (18/18). 
 
 
Saudou os novos membros eleitos para o Conselho de Estabelecimento, com os quais espera manter 
uma relação profissional frutífera e serena, como vem sendo habitual nesta instância. 
 
 
Saudou, ainda, a Conselheira de Cooperação e Ação Cultural, Clarisse BOUDAED, representante do 
SCAC de Lisboa. 
 
O Diretor propôs que fosse acrescentado um ponto à ordem de trabalhos (6), que deverá ser 
aprovado : 
 

1) Adoção de um Regulamento do Conselho de Estabelecimento 
2) Instalação das instâncias e das comissões para o ano letivo 2020-2021 
3) Ponto da situação sobre mapa de pessoal 
4) Modificação do Regulamento Interno: algumas precisões sobre as alergias alimentares 
5) Ata da reunião da Comissão de Formação Contínua 
6) Protocolo Educação Física 2020 - 2021 
7) Ata da reunião do Conselho de Escola – 19 de novembro 2020 
8) Questões diversas que deveriam ter sido comunicadas até dia 19 de novembro, às 12 horas. 

 

 

A FAVOR: 18                   ABSTENÇÕES: 0                                     CONTRA: 0 

 
A ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade. 
 
O Diretor informou que a ata da reunião ficaria a cargo da administração. 
 
 
 
 

PONTO 1- Adoção do Regulamento Interno do Conselho de Estabelecimento  

 
 
O Diretor apresentou o Regulamento Interno e lembrou que as discussões devem ser conduzidas de 
modo a respeitar a opinião de todas as partes interessadas.  
 
Não tendo havido pedidos para proceder a alterações, o Diretor propôs que fosse votada a aprovação 
do Regulamento Interno. 
 
 

A FAVOR: 18                           ABSTENÇÕES: 0                   CONTRA: 0 

 
O regulamento interno será anexado à presente ata (anexo 1). 
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PONTO 2 : As diferentes comissões eleitas no seio do Conselho de Estabelecimento 

 
 
O Diretor lembrou, resumidamente, a missão de cada comissão: 
 

 O Conselho do « 2nd degré » prepara os trabalhos do Conselho de Estabelecimento no que respeita 
ao collège e lycée, nomeadamente nos seguintes domínios : a estrutura pedagógica, a organização do 
calendário escolar, os projetos e organização das viagens escolares, as questões relativas ao 
acolhimento dos alunos, à informação prestada aos pais e modalidades gerais das respetivas 
participações na vida da escola. 
 
No dia 20 de janeiro de 2021, realizar-se-á uma reunião do Conselho do “2nd degré”. 
No dia 2 de fevereiro, reunir-se-á o Conselho de Estabelecimento, precedido de uma reunião do 
Conselho de Escola no dia 28 de janeiro de 2021. Estas datas poderão ser alteradas em função das 
restrições do calendário escolar. 
 

 O Conselho de Disciplina, oriundo do Conselho de Estabelecimento, destina-se a julgar qualquer 
falta grave ao Regulamento Interno, que seja objeto de uma sanção superior a 8 dias de exclusão e 
que ultrapasse as competências do Diretor. 
 

 O CESC, Comité de Educação para a Saúde e para a Cidadania é uma instância de reflexão, de 
observação, que apresenta propostas, que concebe , põe em prática e avalia um projeto educativo em 
matéria : de educação para a cidadania e a prevenção da violência, de auxílio aos encarregados de 
educação que enfrentem dificuldades, de luta contra a exclusão, de educação para a saúde e a 
sexualidade e de prevenção de vícios. 
 
 
Este comité reunir-se-á no dia 15 de dezembro de 2020, para definir o programa para o ano letivo em 
curso e para abordar, em particular, o tema do assédio em meio escolar. 
 

 A Comissão Higiene e Segurança (CHS) é consultada sobre qualquer questão relativa à higiene e à 
segurança da comunidade educativa, para todas as medidas de segurança a adotar, para a 
apresentação de ações de formação que deverão ser implementadas. 
 
 
O Diretor informou que esta comissão reuniu no dia 22 de setembro de 2020, para evocar as medidas 
necessárias tendo em conta o contexto de crise sanitária. Poderá reunir novamente caso seja 
necessário fazer algum ajuste aos protocolos que vigoram atualmente no nosso estabelecimento. 
 

 A Comissão relativa à higiene, à segurança e às condições de trabalho dos funcionários 
(CHSCT) é solicitada para abordar questões relacionadas com a higiene, a segurança e as condições 
de trabalho dos funcionários do estabelecimento escolar.  
 
 
O Diretor referiu que a CHSC reuniu no dia 8 de outubro de 2020, para estudar as condições de 
trabalho tendo em conta o contexto de pandemia. 
 
 
O Diretor lembrou que foi solicitado a cada uma das partes constituinte do Conselho de 
Estabelecimento que designasse previamente os respetivos membros para as diferentes comissões. 
Foram formadas as listas apresentadas no anexo 2. 
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PONTO 3 : Ponto da situação : mapa de pessoal 

 
  
O Diretor solicitou o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento sobre a proposta de 
manter o mapa de pessoal (ou seja, do número de professores “résidents”). Explicou, ainda, que para o 
início do próximo ano letivo – 2021/2022 – não está prevista a criação nem a supressão de qualquer 
posto  com estatuto de “résident”. 
 
A representante dos professores da primária, professora Fátima DA COSTA, referiu que o novo posto 
de professor da primária, que será criado no início do próximo ano letivo ao abrigo de um contrato 
local, poderia ter sido criado com o estatuto de “résident”. 
 
O representante dos professores do collège/lycée, professor Loïc FERRON, lembrou que há um pedido 
antigo para que seja criado um apoio “résident” em francês, para complementar a equipa existente. 
 
A representante dos pais, Marta ARAÚJO, perguntou se os meios de que dispõe o LFIP são suficientes 
para respondentes às exigências da reforma do “baccalauréat”. 
 
O Diretor confirmou que, efetivamente, o LFIP está preparado e acrescentou que tudo tem sido feito 
para que os alunos tenham mais opções no que diz respeito às disciplinas de “spécialité” (sete 
disciplinas à disposição dos alunos) e para permitir percursos mais abrangentes (que associam 
componentes científicas, económicas e ciências humanas). 
  
O Diretor solicitou o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento sobre a manutenção do 
mapa de pessoal:  
 

A FAVOR: 15        ABSTENÇÕES: 3    CONTRA: 0 

 
O resultado foi registado no ato administrativo Nº 01 / 2020 - 2021 
 
Este documento será transmitido aos serviços centrais da AEFE. 
 

PONTO 4: Modificações ao Regulamento Interno 

 
 
O Diretor informou que era sua intenção, após ter consultado o Serviço de Saúde do LFIP, introduzir 
uma alteração ao artigo 21 do Regulamento Interno, relativo ao Serviço de Restauração/ cantina 
escolar: acrescentar um parágrafo que especifique as condições necessárias para que o Serviço de 
Restauração tenha em consideração as restrições alimentares/alergias. 
 
O Diretor propôs que fosse incluída a seguinte alteração: “As alergias alimentares que forem 
assinaladas pela família e confirmadas por um atestado médico são tidas em conta pelo serviço de 
restauração: para cada aluno, será estabelecido um plano de acolhimento individualizado (PAI). 
Qualquer restrição alimentar que não seja acompanhada de um certificado médico não será levada em 
consideração.” 
 
 
Estamos a incluir no Regulamento Interno do LFIP uma medida que, na realidade, já está em vigor. A 
sua inclusão pretende limitar os chamados “pedidos de conforto”, que não são justificados e que têm 
vindo a aumentar 
 
O Diretor solicitou o parecer dos membros do Conselho de Estabelecimento: 
 

A FAVOR : 18           ABSTENÇÕES : 0         CONTRA: 0 
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Embora esta alteração só seja incluída nas cadernetas de correspondência no início do próximo ano 
letivo, a medida já está em vigor. 
 
 

PONTO 5: Ata da reunião da Comissão de Formação Contínua 

 
 
O Diretor lembrou que a formação contínua é essencial para apoiar os funcionários, revestindo-se de 
maior importância no contexto da atual crise sanitária. 
 
A formação contínua caracteriza-se por:  

- apoio do LFIP aos pedidos de formação formulados pelos funcionários; 
- formações realizadas por professores formadores ou inspetores, no estabelecimento; 
- o plano de formação contínua da Zona Ibérica. 

 
Esta comissão, composta por representantes dos funcionários e membros da Direção, tem uma dupla 
missão: 

-  identificar e priorizar as necessidades de formação dos funcionários, para as transmitir, 
posteriormente, ao estabelecimento mutualizador (Lycée Français de Bacelona), onde serão 
analisadas pelo Serviço Pedagógico AEFE, o IEN e o seu Conselheiro Pedagógico, com vista 
à elaboração de um plano de formação continua para o ano letivo seguinte; 

- analisar os pedidos de formação formulados pelos funcionários para o ano em curso; esta 
comissão reuniu-se no dia 28 de setembro de 2020. 

  
 

Este ano, as formações decorrerão por videoconferência e sob um formato que combina tempos 
assíncronos com tempos síncronos. São asseguradas por professores com missão de Conselheiro 
Pedagógico (secundário) e pelo Inspetor da Educação Nacional e o seu Conselheiro Pedagógico 
(primária). 

 
Estas formações incidirão, prioritariamente, sobre o ensino à distância, a reforma do “baccalauréat” e 
os alunos com necessidades educativas (primária). 
 

PONTO 6 : Protocolo Educação Física «baccalauréat» 2021 

 
O diretor apresentou aos membros do Conselho de Estabelecimento o protocolo das provas de 
Educação Física (e as datas de realização das mesmas) que foi entregue na Academia de Toulouse. 
Os alunos podem escolher um dos três conjuntos de modalidades desportivas que têm à disposição. 
Todavia, devido à crise sanitária e à interdição de praticar algumas atividades (acrosport, por 
exemplo), foram implementadas algumas alterações. Assim sendo, para dois grupos, não haverá três 
atividades (uma por trimestre), pois uma das provas foi suprimida. Portanto, serão realizadas duas 
CCF (uma por semestre, em vez de realizarem uma por trimestre). 
 

 

 CCF1 CCF2 CCF3 RECUPERAÇÃO 
Grupo 1 
M. Oliveira 

27/01/2021 
Badminton  
13:45 > 17:00 
CDUP  
Júri 2: M. Pontes 

18/05/2021 
Aeróbica  
13:45 > 17:00 
CDUP   
Júri 2: M. Pedrosa 

18/05/2021 
Atletismo meio 
fundo 
13:45 > 17:00 
Parque Cidade/ 
CDUP 

Júri 2: M. Pontes 

21/05/2021 
 
8:30 > 17h 

Grupo 2 25/01/2021 19/05/2021 18/05/2021 21/05/2021 
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M. Pedrosa Musculação  
13:45 > 17:00 
CEF  

Júri 2: M. Oliveira 

Basquetebol 
13:45 > 17:00 
CDUP  

Júri 2: M. Pontes 

Acrosport 
13:45 > 17:00 
CDUP   

Júri 2: M. Oliveira 

 
8:30 > 17h 

Grupo 3 
M. Pontes 

24/11/2020 
Cor. de estafetas 
G1- 8:30 > 12:30 
G2- 13:50 > 17h 
CDUP  

Júri 2: M. Pedrosa 

16/03/2021 
Nat. Salvamento 
13:45 > 17:00 
 
FLUVIAL 

Júri 2: M. Oliveira 

21/05/2021 
Andebol 
13:45 > 17:00 
 
CDUP  

Júri 2: M. Pedrosa 

21/05/2021 
 
8:30 > 17h 

 
Os alunos que não possam, por motivos excecionais, realizar um dos exames na data prevista, 
poderão efetuar uma prova de recuperação no dia 21 de maio de 2021. 

 
 
O protocolo foi submetido à aprovação dos membros do Conselho de Estabelecimento: 

 

A FAVOR: 18                 CONTRA:  0                      ABSTENÇÕES: 0  

 
 
 

PONTO 7: Ata da reunião do Conselho de Escola 

 
 

O Diretor passou a palavra ao diretor da primária para que apresentasse a ata do Conselho de Escola, 

que reuniu no dia 19 de novembro de 2020. 

 

O diretor da primária referiu: 

- o número de alunos, cujo aumento está relacionado com a criação de uma turma 

suplementar (667 alunos em 2020, 639 no ano anterior) ; 

- a utilização de uma nova ferramenta, pronote, útil particularmente para preencher os 

boletins escolares do 1º ao 5º anos; 

- as obras realizadas, durante as férias de Verão, no edifício E, para acolher a nova turma, e 

o novo equipamento informático; 

- os projetos pedagógicos, lembrando, no entanto, que as saídas ou viagens pedagógicas 

estão, por enquanto, suspensas.  

 

Uma ata detalhada será enviada, com a maior brevidade possível, a todos os membros do Conselho 

de Escola. 

 
 
PONTO 7 : Questões diversas 

 
Foi colocada uma só questão por parte dos representantes dos pais dos alunos, que reflete a 
preocupação dos encarregados de educação dos alunos de 11º e 12º anos relativamente às condições 
de acesso ao Ensino Superior, face ao anúncio do Ministro da Educação, da Juventude e dos 
Desportos, que dava conta do cancelamento dos exames (“épreuves communes”) para o ano letivo em 
curso. 
 
Este anúncio surge na sequência do cancelamento, no ano passado, das chamadas “provas E2C” e 
dos exames finais de 12º ano. 
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Em concertação com o Lycée Charles Lepierre de Lisboa e com o aval do posto diplomático, 
solicitámos uma reunião à CNAES, para apresentar soluções concretas aos dois cenários que podem 
colocar problemas no acesso ao Ensino Superior em Portugal: 
- pedir o reconhecimento do exame das E3C 1 (fevereiro 2020) como «provas de ingresso» para a 
LVA, LVB e História e Geografia pela CNAES, uma vez que os alunos de 12º ano obtiveram uma nota 
de exame, quer para as Línguas quer para a História e Geografia; 
 
- a situação específica dos alunos que precisariam da nota da disciplina de «spécialité» (concluída no 
11º ano e cujo exame foi cancelado, sendo substituído pela nota da avaliação contínua) para aceder 
ao Ensino Superior em Portugal. Fizemos o levantamento destas situações e delineámos uma 
estratégia para discutar o assunto com a CNAES (possibilidade de manter o sistema de quotas).  
 
Os receios em relação ao acesso ao Ensino Superior Francês são infundados, uma vez que todos os 
alunos que concluírem o Ensino Secundário terão seguido o mesmo percurso. Por outro lado, as 
instituições adaptam os procedimentos de admissão (por exemplo, cancelamento de concursos de 
admissão para algumas escolas de engenheiros, de comércio ou de ciências políticas, valorizando o 
dossiê escolar do candidato). Convém ter em conta que a habitual opção de  ingressar no Ensino 
Superior em França, por parte de alunos oriundos de liceus franceses do estrangeiro, não deverá 
diminuir. 
 
 
As representantes dos alunos, Antónia TAVARES e Beatriz MENÉRES, solicitaram alguns 
esclarecimentos relativamente à dupla notação em Línguas Vivas, 11º e 12º anos, e mostraram 
alguma preocupação por haver diferenças nas médias das várias turmas em algumas disciplinas. 
 
O Diretor respondeu  que a dupla notação responde ao desejo de acabar com uma situação 
desvantajosa para os alunos, ou seja, a diferença entre as notas obtidas nos exames (normalmente, 
mais elevadas) e as notas obtidas em avaliação contínua ao longo do ano (normalmente, mais baixas). 
Assim, no boletim escolar, será mencionada: 
 
     - uma nota de INGLÊS BAC, PORTUGUÊS BAC, ESPANHOL BAC OU ALEMÃO BAC que 
corresponde às expectativas da nota de «baccalauréat», de acordo com o Quadro Comum de 
Referência para as Línguas (QECRL). Aproveitamos para relembrar que o nível esperado em LVA é o 
nível B2, para a LVB, o nível B1 e para a LVC o nível A2.  É esta nota que será tida em conta para o 
“baccalauréat” e para o Acesso ao Ensino Superior em França e em Portugal. 
 
     - uma nota de PORTUGUÊS (PLL, PLI ou PLV), de INGLÊS,  de ESPANHOL ou de ALEMÃO que 
corresponde às exigências dos professores de Línguas Vivas, uma vez que os nossos alunos possuem 
um nível superior ao B1 ou B2. Esta nota constará no boletim escolar e será tida em conta no cálculo 
da média geral, porém não será tida em consideração para o “baccalauréat” nem para o acesso ao 
Ensino Superior. 

 
Relativamente às diferenças de médias em algumas disciplinas, o Diretor respondeu que é preciso 
esperar pelo final do trimestre para verificar se, efetivamente, existem discrepâncias. Todavia, 
aproveitou para explicar que já tinha havido troca de impressões com os professores a fim de analisar 
e compreender ou para obter explicações concretas. O Diretor concluiu, afirmando que as diferenças 
observadas num determinado  momento do trimestre já foram praticamente dissipadas.  
 
 
Concluída a ordem de trabalhos, a reunião terminou pelas 18h40.  


