
 

                                                                           
 
 

 

ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO 

 29 DE JUNHO DE 2020 
 

 

 

O Conselho de Estabelecimento do Lycée Français International de Porto reuniu-se no dia 29 de 

junho de 2020. 

O Diretor deu início à reunião, visto que o quorum fora atingido (16/18), e pôs a circular a folha de 
presenças. O Diretor mostrou-se muito satisfeito por esta reunião estar a decorrer nas instalações 
do LFIP; a reunião anterior fora realizada por videoconferência. 
 
O Diretor justificou a ausência do Conselheiro de Cooperação e de Ação Cultural e Diretor do 
Instituto Francês de Lisboa, Christian TISON, que não pôde estar presente. 
 
O Diretor lembrou que, como estipulado no regulamento interno, a ata da reunião fica a cargo de 
um membro da Direção. 
 
O Diretor informou que a ordem de trabalhos foi ligeiramente alterada: o habitual relatório de contas 
e os projetos escolares do collège/lycée (viagens ao estrangeiro) serão apresentados aquando da 
realização do primeiro Conselho de Estabelecimento do ano letivo 2020-2021. 
 
Além disso, especificou que os representantes dos pais transmitiram um balanço do inquérito que 
realizaram, para que fossem dados alguns esclarecimentos e respostas durante a reunião do 
Conselho de Estabelecimento. 
 
 

1) Balanço do ano letivo 2019 - 2020 

2) Preparação do ano letivo 2020 – 2021 

3) Projetos/viagens com dormida 2020 - 2021 (primária e 6º ano) 

4) Outros assuntos  

 
 
A ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade: 
 

A FAVOR: 16              ABSTENÇÕES:  0        CONTRA: 0 

 
Chegada do representante dos pais dos alunos, André FREITAS 
 
 
 
 



PONTO 1 – BALANÇO DO ANO LETIVO 2019 - 2020 

 
 

a) O BALANÇO ESCOLAR (exames e orientação): 

 

Os resultados apresentados são relativos ao baccalauréat; os resultados do DNB só seriam 
conhecidos no dia seguinte (30 junho 2020) 

 

1) Exames:  
 

a) Os resultados de junho de 2020: 
 
 

  

 

Menção Très 

bien 

Menção Bien Menção A. Bien TB/B/AB 

Áreas nº de 

alunos 

admitidos % nº de 

alunos 

% nº de 

alunos 

% nº de 

alunos 

% nº de 

alunos 

% 

S 29 29 100,00 19 65,5 8 27,5 2 7 29 100 

ES 26 26 100,00 9 34,6 5 19,2 9 34,6 23 88,4 

Total 55 55 100,00 28 50,9 13 23,6 11 20 48 94,5 

 

TB com as felicitações do júri: 3 ES + 9 S = 12  

1 Bolsa Excellence Major  

 

     b) Média dos dois anos anteriores (baccalauréats 2018 e 2019): 

  

 

Menção Très 

bien* 

Menção Bien Menção A. 

Bien 

TB/B/AB 

Áreas nº de 

alunos 

admitidos % nº de 

alunos 

% nº de 

alunos 

% nº de 

alunos 

%  % 

ES 39 39 100,00 14 35,9 6 15,4 12 30,7 32 82 

Total 97 97 100,00 38 38,65 22 21,5 23 24,8 83 85,6 

 nove felicitações do júri nos dois anos 

O primeiro quadro apresenta os excelentes resultados obtidos em junho de 2020, que muito 

orgulham o Diretor. A comparação com o segundo quadro, que apresenta as estatísticas dos dois 

anos anteriores, evidencia a continuidade da qualidade dos resultados, independentemente das 

condições de realização dos exames. Concretamente, talvez o facto de se ter tido em conta a 

avaliação contínua no baccalauréat de 2020 tenha contribuído para a obtenção de menções por 

parte dos alunos de ciências (nomeadamente, menções “très bien”). Todavia, o impacto da 

avaliação contínua foi menos evidente para os alunos de economia e, de uma forma global, não 

criou o “efeito inesperado”, o que é essencial para assegurar a legitimidade das notas e o 

reconhecimento do diploma dos nossos finalistas. 



A aluna Cristina ZHENG obteve a bolsa Excellence Major e integrará, no próximo ano letivo, a 
escola de engenharia UTC de Compiègne. 
 
 
O Diretor felicitou os alunos pelos excelentes resultados obtidos e agradeceu aos professores o 
seu empenho, pois têm conduzido os alunos ao sucesso. 
 

b) Orientação: 

 

O Diretor facultou algumas informações sobre a orientação, nomeadamente para os alunos que se 
candidataram ao Ensino Superior em França, através da plataforma Parcoursup. Convém, antes de 
mais, realçar os bons resultados em termos de colocação, sem esquecer que este ano havia um 
número mais elevado de alunos. Alguns alunos, porém, darão prioridade à colocação em Portugal, 
estando ainda a aguardar informações sobre os procedimentos de acesso ao Ensino Superior. 

 

O Diretor forneceu algumas informações sobre a colocação dos alunos: 

ÁREAS Nº de 
candidatos/ Total 

Propostas aceites 

ES 18 / 26 Escolas de comércio: IESEG Lille, EDHEC Nice, ESSCA Angers (2) 
e Paris, ESSEC Singapura 

Dulpa licenciatura Direito– economia 

licenciatura matemática informática 
2 licenciaturas direito - economia – gestão 

licenciatura artes e letras 
licenciatura cinema 

licenciatura psicologia 
licenciatura línguas estrangeiras aplicadas 

2 Escolas arte e design Lille 

DUT gestão e administração de empresas 

BTS contabilidade e gestão 

S 23/ 27 7 PASS (percurso específico saúde) 

1 « classe préparatoire » PCSI 

5 escola de engenharia (2 UTC, 2 UTT, 1 politécnico LILLE) 

4 formações em engenharia em universidade (3 mestrados e 1 
licenciatura) 

1 licenciatura economia - gestão 

1 licenciatura cinema 

1 escola de arte e design (Escola Superior de Artes Aplicadas) 

Enfermagem 

 

O Diretor considerou que as candidaturas aceites (todas na primeira fase) são satisfatórias e 
correspondem aos desejos e perfis dos alunos. 

 

O Diretor reconheceu que o acesso ao Ensino Superior em Portugal é motivo de preocupação para 
os pais. Porém, congratula-se com o facto de a CNAES se ter mostrado disponível para receber a 
Direção do LFIP e por ter em conta a situação dos nossos alunos, que não realizaram exames. 

 

Foram tomadas algumas medidas excecionais para este ano letivo 2019-2020: 

- A garantia de que as notas do baccalauréat, obtidas através da avaliação contínua, 
servirão como “provas de ingresso”; 

- A participação dos nossos alunos no Concurso Geral de acesso ao Ensino Superior 
Português; 



- A criação de vagas suplementares, reservadas aos alunos oriundos de sistemas 
educativos cujos exames foram cancelados, em todos os cursos (inclusive para aqueles 
que não tenham recebido alunos nos últimos três anos). 

 

O Diretor crê que não haverá motivo para preocupações relativamente ao baccalauréat de 2021. A 
CNAES tem-se mostrado recetiva para aceitar a avaliação contínua das disciplinas de “spécialité” 
concluídas no final do 11º ano (para as quais não houve exames - cancelamento das E3C2) como 
“provas de ingresso”. O diretor adjunto, Paulo Fernandes, especificou que o boletim escolar não faz 
qualquer referência à avaliação contínua. 

 

Juntamente com o lycée Charles Lepierre de Lisboa e o posto diplomático, veremos qual será a 
melhor estratégia a adotar antes de consultar rapidamente a CNAES relativamente a este assunto. 

 

O Diretor lembrou que o sistema de equivalências das disciplinas para o baccalauréat 2021 foi 
validado pela CNAES. 

 

O Diretor elogiou o trabalho realizado pelos diretores das turmas de 11º e 12º anos, pela pessoa 
responsável pela informação e orientação (PRIO), a professora Sandrine REMELGADO, e ainda 
pelo diretor adjunto, Paulo FERNANDES, em particular pelas reuniões que tem mantido com a 
CNAES. 

 

 

 

b) ATA DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

O Diretor cedeu a palavra ao diretor da primária, Olivier BRIET, para que efetuasse um balanço do 
ano letivo na primária. Aproveitou, ainda, para lhe agradecer pelo trabalho realizado ao longo do 
ano, num contexto difícil, e pela preparação do próximo ano letivo (ver informações apresentadas 
abaixo). 

 

O diretor salientou que o ano letivo 2019-2020 não se resume ao período de 16 de março até ao 

final de junho. O início do ano escolar foi marcado por acontecimentos muito felizes (O São 

Martinho, a Noite dos Duendes, o Mercado Solidário, a visita do Pai Natal aos alunos do pré-

escolar, a visita de vários autores franceses de literatura juvenil no âmbito da francofonia). Estes 

eventos, que se têm realizado todos os anos e que são motivo de alegria, voltarão a realizar-se no 

ano letivo 2020-2021. 

Este final de ano letivo foi único devido ao contexto que temos vivido e tem condicionado o 

regresso dos alunos da maternelle, que voltaram às aulas no dia 01 de junho. 

O diretor agradeceu sinceramente aos professores que se questionaram, adaptaram e 

reinventaram para proporcionar aos alunos o melhor do seu saber-fazer. 

Também agradeceu aos pais que tiveram de assumir o papel especial de professor. 

A representante dos pais, Marta ARAÚJO, reconheceu que o LFIP respondeu com rapidez à 
situação de crise e ao encerramento da escola, implementando um ensino à distância. Todavia, tal 
como alguns pais, mostrou-se dececionada porque considera que a adaptação foi insuficiente para 
um período de confinamento tão longo. O diretor respondeu que foi difícil gerir esta situação, pois 
foi algo inédito e não sabíamos quanto tempo iria durar. 

O representante dos pais, André FREITAS, sublinhou que a opinião dos encarregados de 
educação difere bastante, embora seja maioritariamente positiva, e referiu que a questão que 
suscitou mais dúvidas dizia respeito às aulas por videoconferência. 

As representantes dos professores da primária, Fátima COSTA e Filipa SANTOS, deram algumas 
informações adicionais sobre a frequência e a realização das videoconferências. O diretor da 
primária, Olivier BRIET, lembrou que o acompanhamento de todos os alunos não passou sempre e 



unicamente pela videoconferência. Acrescentou, ainda, que alguns pais consideravam que o 
recurso à videoconferência era demasiado frequente. 

 

O representante dos professores do collège/lycée, Clément LEGRIS, salientou que o recurso à 
videoconferência foi objeto de discussão por parte do serviço pedagógico da AEFE, tendo surgido 
recomendações que sugeriam um recurso limitado a este meio. 

O Diretor acrescentou que o mais relevante é a estratégia pedagógica global do professor que 
integra a videoconferência e não o seu recurso sistemático.  

O representante dos pais da APALFIP, Marc ALVES, agradeceu ao LFIP, Direção e professores 
pelo trabalho realizado ao longo deste período e, tendo em conta informações de que dispunha, 
considerou que o estabelecimento, comparativamente a outros estabelecimentos da zona ibérica, 
conseguiu gerir melhor esta situação. 

 

 

PONTO 2 – PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO 2020 - 2021 

 
 

a) Os vários cenários para o início do próximo ano letivo: 

 

O diretor lembrou que a incerteza que marcou o período que teve início no dia 16 de março de 
2020 não desapareceu com o final do ano letivo 2019-2020. 

 

Assim, é preciso ter em conta todas as situações possíveis (três cenários diferentes), com base no 
balanço e feedback relativos ao período de confinamento, depois ao período de desconfinamento 
parcial e propondo soluções viáveis: um regresso à normalidade, com ensino presencial, um 
cenário “híbrido” ou a manutenção do ensino à distância estão a ser estudados. 

 

Após ter ouvido e trocado impressões com professores e pais, foi possível evidenciar alguns 

aspetos: 

- a capacidade de adaptação dos alunos é diferente em função dos níveis, da autonomia e do 

grau de conhecimento que têm sobre as ferramentas digitais (classroom, pronote), da 

disponibilidade dos pais; o recurso a suportes diferentes que perturbaram os alunos; 

- a capacidade para mobilizar novas competências (trabalho pessoal ou autónomo, empenho 

pessoal de alguns alunos, responsabilização); 

- a maior ou menor disponibilidade dos pais e a sua capacidade para apoiar os filhos (barreira 

linguística, abordagens pedagógicas difíceis, …) 

- a dificuldade em manter a ligação com os alunos e o recurso à videoconferência como 

estratégia pedagógica, havendo diferentes opiniões relativamente à frequência com que 

deverá ser utilizada; 

- a dificuldade em avaliar a qualidade do trabalho realizado e garantir a aquisição dos 

saberes ou competências, embora, globalmente, o trabalho tenha sido realizado com 

empenho; a avaliação à distância foi difícil; 

- a inquietação relativamente a alguns alunos que revelam dificuldades. 

 

 

Assim, resultaram algumas preconizações para o próximo ano letivo: 

 

o caso continuemos com o ensino à distância: 

 

 redigir um documento, através do qual alunos e pais assumam um 

compromisso em termos de assiduidade e de controlo do trabalho, à 

semelhança do que foi feito em alguns estabelecimentos da rede AEFE; 



 

 dar formação aos alunos de 6º ano para que utilizem com maior eficácia o 

pronote e o navegador google, durante as horas de vie de classe ou no 

âmbito do EIST; 

 dar formação aos professores para que utilizem o navegador google e os 

recursos de pronote (início do próximo ano letivo); 

 . continuar a apoiar os alunos que tenham dificuldades, à semelhança do 

trabalho realizado pela Vida Escolar, pelos os professores e funcionários da 

primária, durante o 3º trimestre. 

 

o caso tenhamos um ensino «híbrido» 

 

 conciliar o ensino à distância e o ensino presencial: experiência com o 

regresso dos alunos do ensino pré-escolar; 

 optar por um ensino misto, com alunos que têm aulas presenciais e a 

transmissão, através de videoconferência, da aula para os outros alunos que 

assistiriam em casa; 

 antecipar dificuldades de funcionamento do serviço de cantina: ajuste dos 

horários dos alunos do lycée, de forma a que pudessem almoçar mais tarde, 

havendo, assim, um período suplementar para almoço. 

 

o caso tenhamos o ensino presencial 

 

 implementar um protocolo sanitário que respeite as recomendações da DGS; 

 continuar a atividade pedagógica 

 avaliações de diagnóstico a partir do início do próximo ano letivo, para 

todos os alunos e em diferentes disciplinas 

 manutenção o das aulas para todas as turmas do 2º até ao 5º ano 

 acompanhamento dos alunos: criação de um documento partilhado 

para os alunos do collège e lycée (preenchido pelos diretores de 

turma e os professores), reunião do conselho primária/collège (para 

decidir a passagem dos alunos do 5º para o 6º ano), 

acompanhamento dos alunos que revelem dificuldades, pelos 

professores de francês da primária, durante as horas livres 

 antecipar uma eventual necessidade de prolongar a pausa de almoço, para 

os alunos do lycée almoçarem mais tarde. 

 

O Diretor referiu, no entanto, que as autoridades portuguesas anunciaram um regresso 
presencial às escolas públicas em setembro (de 14 a 17). O LFIP espera que seja possível 
voltar ao ensino presencial. 

 

 

 

a) CESSAÇÃO DE CONTRATO E NOVAS CONTRATAÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO 
LETIVO 2019 – 2020: 

 
O Diretor apresentou um quadro onde consta o nome dos funcionários contratados e lembrou que o 
LFIP continua a acompanhar o crescimento do estabelecimento e a reforma do baccalauréat que 
está em curso, através da contratação de professores e a consolidação do serviço de psicologia e 
orientação. 
 

 
                                    



PROFESSORES DA PRIMÁRIA 
 
 

FUNCIONÁRIO QUE CESSOU 
CONTRATO/CRIAÇÃO 

FUNCIONÁRIO CONTRATADO 

CRIAÇÃO DE NOVO POSTO DE TRABALHO Cosette ANDORNO 

 
                                    PROFESSORES CONTRATADOS NO COLLEGE/LYCEE 
 

FUNCIONÁRIO QUE CESSOU 
CONTRATO/CRIAÇÃO 

DISCIPLINA PROFESSORES 
CONTRATADOS 

José PEREIRA Letras modernas Elise KOLB 

Marine EVERARD Letras modernas Fanette LAFITTE 

Clément LEGRIS Matemática Julie BENAS 

CRIAÇÃO DE NOVO POSTO Físico-química Frédéric BOURAIMA 

 Anne-Laure DENIS Físico-química Idir ZIBOUCHE 

CRIAÇÃO DE NOVO POSTO SES Sylvain PASQUET 

CRIAÇÃO (tempo parcial) Educação física Raphaël JUBERT 

 
 

                 OUTRAS FUNÇÕES 
 

 FUNÇÃO FUNCIONÁRIO 
CONTRATADO 

CRIAÇÃO Conselheira de orientação e 
psicóloga 

 Julie GERARD 

 
 
O Diretor agradeceu a todos os funcionários que cessaram contrato com o LFIP pelo trabalho 
realizado no estabelecimento, durante o ano letivo, e desejou-lhes muito sucesso, quer a nível 
pessoal quer a nível profissional. 
 
 
Agradeceu em particular ao professor de matemática, Clément LEGRIS, pelo trabalho realizado ao 
longo dos vários anos que esteve no LFIP e pela sua contribuição para que os nossos alunos 
obtivessem excelentes resultados. Também agradeceu o empenho que sempre demonstrou 
enquanto representante dos professores e desejou-lhe muito sucesso no novo estabelecimento 
onde vai trabalhar, a escola europeia de Varère. 
 
 
 
 

b) Número de alunos (Início do ano letivo e evolução): 

 

1) Número de alunos em setembro de 2019 – 2020 (estatísticas encerradas a 22/06/2020):  
 

 nível Nº de alunos turmas Nº de alunos/ 
turma 

Ensino Pré-
escolar 

PS 73 3 24,3 

MS 75 3 25 

GS 75 3 25 

Total  223 9 24,7 

 
 
 
 



 nível Nº de alunos turmas Nº de alunos 
/ turma 

Primária 1º ano 90 4 22,5 

2º ano 88 4 22 

3º ano 99 4 24,75 

4º ano 98 4 24,5 

5º ano 74 3 24,6 

Total  449 19 23,7 

 
 
 

 nível Nº de alunos turmas Nº de 
alunos/turma 

Collège 6º ano 80 3 26,6 

7º ano 98 4 24,5 

8º ano 90 4 22,5 

9º ano 94 4 23,5 

Total  362 15 24,1 

 
 
 

 nível Nº de alunos turmas Nº de alunos/ 
turma 

Lycée 10º ano 92 4 23 

11º ano 82 3 27,3 

12º ano 81 3 27 

Total  255 10 25,5 

 
 
 

 nível Nº de alunos turmas Nº de alunos 

Estrutura Pré-escolar 223 9 672 

Primária 449 19 

Collège 362 15 617 

Lycée 255 10 

Total  1289 53 24,86 

 

 

2)  Evolução do número de alunos (últimos dez anos) 

  
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 2021 

Ensino pré-escolar 239 230 205 164 169 174 210 222 218 

 

221 

 

223 

Primária 390 386 383 388 385 403 393 433 428 

 

423 

 

449 

Total primária 629 616 588 552 554 577 603 655 646 

 

644 

 

672 

variação (%) 3,3 

- 

2,06 - 4,54 -6,12 0,36 4,15 4,50 8,62 0 

 

0 

 

4,5 



COLLEGE 261 250 233 250 262 273 319 340 366 

 

394 

 

362 

LYCEE 53 86 92 108 113 125 140 154 182 

 

214 

 

255 

TOTAL 

COLLÉGE/LYCEE 314 336 325 358 375 398 459 494 572 

 

608 

 

617 

variação (%) 23,62 7,00 - 3,27 

10,1

5 4,75 6,13 

15,3

3 7,63 13,36 

 

8,33 

 

1,48 

TOTAL 943 952 913 910 929 975 1062 1149 1196 

 

1252 

 

1289 

variação (%) 9,27 

0,95

7 - 4,10 

- 

0,33 2,09 4,95 8,92 8,19 3,92 

 

4,68 

 

2,95 

 

O aumento do número de alunos, num contexto em que LFIP está prestes a atingir a capacidade 

máxima de inscrições (embora desigual em função dos níveis), está relacionado com a variação do 

número de alunos por grupo/nível. O nível que tem menos alunos atualmente é o 5º ano (três 

turmas, 74 alunos); no sexto ano, manter-se-ão as três turmas (80 alunos no total). Todavia, o 

número global de alunos primária – collège mantém-se estável (1038 em 2018 – 2019 e 1035 em 

2020 – 2021). O lycée continua a crescer, com o aumento do número de alunos no 10º ano, uma 

vez que tínhamos mais alunos de 9º ano do que em anos anteriores. 

Assim, haverá uma ligeira alteração ao nível da estrutura global: mais uma turma na primária, 

menos uma turma no 6º ano, mais uma turma no 10º e 12º anos. 

Podemos, pois, constatar que o LFIP continua a merecer a confiança das famílias e não parece 

estar a sofrer com a crise sanitária (não houve mais transferências de alunos do que em anos 

anteriores). 

 

c) ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA NO LYCÉE  

 

1) Disciplinas «spécialité» 

 

a) As disciplinas de «spécialité» (11º e 12º anos) 

 

 Disciplinas de «spécialité» - 11º ano Nº de alunos grupos 

História e geografia, geopolítica e ciências políticas 
 

41 2 

Matemática 
 

66 3 

Físico-química 39 2  

Biologia 20 1 

Ciências económicas e sociais 50 2 

Humanidades, literatura e filosofia 12 1 



Artes plásticas 15 1 

 

Disciplinas de «spécialité» - 12º ano Nº de alunos grupos 

História e geografia, geopolítica e ciências políticas 25 1 

Matemática 50 2 

Físico-química 30 2 

Biologia 6 1 

Ciências económicas e sociais 44 2 

Humanidades, literatura e filosofia 5 1 

Artes plásticas 4 1 

 

 

b) Novas disciplinas no início do ano letivo: 

 

 Disciplinas opcionais para os alunos de 12º ano: 
- Matemática «experte» (3h): ensino reforçado em matemática, 19 inscritos 
- Matemática «complémentaire» (3h): para os alunos que seguiram matemática 
“spécialité” no 11º ano e não pretendem continuar com esta disciplina, 6 alunos 

 
 
 
 

2) LES IMP et PREMIO PROJECTION 2020  – 2021 : 
 
 
 
O Diretor informou os membros do Conselho de Estabelecimento sobre as funções específicas, 
ditas PRÉMIO ou MP (missão particular), para o próximo ano letivo, atribuídas a alguns 
professores. São tarefas específicas, que procuram dar resposta às necessidades no que diz 
respeito à política educativa do nosso estabelecimento; foram definidas tendo em conta a opinião 
do Conselho Pedagógico. 
 
O diretor esclareceu que nunca foi posto em causa o pagamento do IMP pago aos professores que 
organizam viagens pedagógicas desde que os mesmos assegurem a organização completa da 
viagem, com o apoio, se necessário, da Vida Escolar. Está escrito na ata do Conselho Pedagógico 
que o IMP “relativo às viagens do collège/lycée não sofre alterações. Este IMP remunera, por um 
lado, a preparação “prática” da viagem (contacto com a agência de viagens, recuperação das 
autorizações de saída do território, fotocópia do cartão de cidadão, …) e, por outro, a preparação 
pedagógica da viagem” (17 de junho de 2020). 
 
O Diretor informou que pretende reunir com o Serviço da Vida Escolar e com os professores 
organizadores, no início do próximo ano letivo, para esclarecer esta situação. 
 

 Quadro  IMP / PRÉMIO : 

 

Função Montante (PRÉMIO/IMP) 

REFERENTE ECO - ESCOLA 
  

½    IMP 

REFERENTES POR DISCIPLINA 

Conselho pedagógico 

½  IMP/disciplina : FR - HG – MAT – PT – LV 

-  SVT – F e Q 

¼  IMP/disciplina : SES – ARTES – E. 



FÍSICA 

  

PRIO-PARCOURS AVENIR 
2 IMP 

RESPONSÁVEL E ORGANIZADOR VIAGEM 

PEDAGÓGICA-LINGUÍSTICA COM DORMIDA 

½    IMP : 

Andaluzia 

Berlim 

Secção Europeia 

Viagem integração (6º ano) 

Tomar (7º ano) 

Dublin (8º ano) 

França (9º ano) 

REFERENTE DELF-DALF, CAPLE ½    IMP 

  

DESPORTO ESCOLAR  
2 ½ IMP 

REFERENTE DNB ORAL ½    IMP 

TUTORADO  ALUNOS ½     IMP x 4 AED 

REFERENTE CULTURAL 
  

1    IMP 

TUTORADO ALUNOS + CVL + ANIMAÇÕES 1    IMP 

CPE-DIRETOR ADJUNTO 3     IMP 

 

c) REMODELAÇÕES E OBRAS : 
 

    O Diretor informou que as obras realizadas no edifício D estão terminadas (com exceção 
de alguns acabamentos que serão concluídos no início do mês de julho) e as 
remodelações no exterior estão praticamente terminadas (remodelação de espaços 
verdes e pavimentação do caminho de passagem para os bombeiros). 
 

    O diretor explicou, de seguida, que estão em curso as obras de remodelação do edifício E 
(necessárias porque teremos a abertura de mais uma turma de 4º ano): 

A BCD será transformada em sala de aula. Neste momento, está em obras, o 

mobiliário dos alunos deverá chegar ainda esta semana. A sala estará equipada com um 

quadro interativo e será totalmente remodelada antes das férias de Verão. 

A BCD está a funcionar na sala de professores; uma parte das prateleiras da antiga 

sala foi recuperada. Toda a sala está a ser pintada (paredes e estantes). A iluminação 

também foi substituída. 

A sala do 3º ano, turma D, vai ser ampliada devido ao deslocamento do vidro do 

corredor. Os trabalhos estão praticamente concluídos. 

A sala de inglês tornar-se-á a sala de línguas, onde decorrerão as aulas de 

português e de inglês a partir do próximo ano letivo 

A antiga sala de grupos de português iniciação passará a ser a sala de professores 

da primária. 

 Estão em curso as obras para tratar da ventilação das salas. 

 



 

 

PONTO 3 – APRESENTAÇÃO DAS VIAGENS ESCOLARES (PRIMÁRIA) 

 
 

Apresentação das viagens escolares 2020-2021 

 A apresentação dos projetos para viagens escolares ao estrangeiro, tendo em conta o 
contexto atual que dificulta a sua elaboração (dificuldade para reservar os voos, valores 
muito elevados, …), fica adiada para o próximo Conselho de Estabelecimento.  

 Assim sendo, só foram apresentados os projetos de viagens escolares para o 2º, 3º, 4º e 5º 
anos: 
 

TURMA 
(nível) 

Nº de 

turmas 

 
Duração 

 
DATAS 

PREVISTAS 

LOCAL 
(cidade - 

país) 

TEMÁTICA 
DOMINANTE 

OBJETIVOS 

PEDAGÓGICOS  
Montante  

 
2º ano 

 
4 

 
2d 1n 

08/09 abril 21 
20-21 maio 21 
27/28 maio 21 
17/18 junho 21  

 
Lisboa 

 
Ciências 

Trabalhar sobre um meio 

específico (aquático) 

Trabalhar sobre o meio 

ambiente 

 
126€ 

3º ano 
 

4 
 

2d 1n 15/16 abril 21 
13/14 maio 21 

 
Conímbriga 

 
História 

Aprofundar conhecimentos 
sobre história 
Trabalhar sobre o meio 
ambiente 

 
90€ 

 4º ano 

 

 
4 

 

 
2d 1n 

08/09 abril 21 
15/16 abril 21 

 

 
Batalha 

 
História e 
cultura 

Enriquecer os conhecimentos 

sobre história 

Trabalhar sobre o meio ambiente 

Sensibilizar os alunos para a 

importância do património 

 

 
90€ 

5º ano 
 

3 
 

2d 1n 27/28 maio 21 

 
Ribeira de 
Pena 

 
Cultura e 
Educação   

Descobrir o ambiente  

Praticar atividades desportivas 

específicas 

 
126€ 

 

As datas são fornecidas a título meramente indicativo e são suscetíveis de sofrer alterações em 

função da disponibilidade dos espaços que acolherão os alunos e da situação sanitária. 

 

O Conselho de Estabelecimento deu o seu parecer sobre os projetos apresentados e sobre o 

montante solicitado às famílias. 

 

A FAVOR : 15*                 ABSTENÇÕES : 0  CONTRA :  

 * dois representantes dos alunos saíram da reunião às 18h15  

 

PONTO 4 – OUTROS ASSUNTOS 

 

 
Pergunta dos professores do collège/lycée 
 
Aquando da realização do anterior Conselho de Estabelecimento, os colegas pediram que 
fosse mantido o ½ IMP que é pago aos professores que organizam viagens (ou seja, ½ por 
professor organizador, independentemente das condições de organização). Tencionam 
manter este ½ IMP, para que as viagens continuem a ser organizadas? 
 



Ver resposta no ponto 2, relativo à preparação do próximo ano letivo, nomeadamente a 
apresentação de IMP por cada missão particular. 
 
 
Observações dos representantes dos pais eleitos «Todos LFIP»: 
 
Os representantes dos pais «Todos LFIP» consideraram que durante a reunião já tinham sido 
abordados alguns dos aspetos que figuram no balanço que elaboraram. 
 
A representante dos pais, Géraldine DUSSAUBAT, perguntou se a heterogeneidade das turmas foi 
respeitada; o diretor adjunto, Paulo FERNANDES, confirmou que esse aspeto foi tido em conta. 
 
BALANÇO ANO 2019-2020 

Pré-escolar 

 Não há muito feedback neste momento, mas foi o grupo que mais sofreu e foi mais interventivo (porque estava mais 

insatisfeito) com o ensino à distância; 

 Grande satisfação dos pais que optaram por trazer as crianças para o LFIP a partir do dia 1 de junho. 

  

Primária 

 Grande deceção devido à falta de interação; 

 Houve turmas que nunca tiveram aulas de inglês através do Zoom; 

 Embora haja opiniões diferentes, se houvesse um momento Zoom todas as manhãs e outra todas as tardes, seria a solução 

mais consensual – preparação/explicação de manhã; verificação do trabalho durante a tarde; 

 Comparativamente a outras escolas privadas, o LFIP teve uma atuação menos positiva. 

 

Collège 

 Foi reconhecido o esforço num primeiro momento; 

 Não houve evolução ao longo do tempo, para compensar a natural falta de motivação dos alunos; 

 As aulas foram pouco interativas; 

 A ausência de avaliações só é aceitável se for a título excecional, uma vez que tem consequências muito negativas. 

 

Lycée 

 Várias manifestações de descontentamento por não terem voltado a ter aulas presenciais; 

 Grande preocupação pelo facto de os alunos de 11º ano não terem realizado os exames de BAC (que deverão ser realizados 

no início do ano letivo), é impossível esperar por uma decisão até maio de 2021 (que poderá impedir o acesso ao Ensino 

Superior português). 

 

Comum Primária e Collège 

 Grande preocupação com as diferenças existentes entre alunos; 

 A aprendizagem foi severamente penalizada – o LFIP deverá fazer um esforço para compensar, são necessárias soluções para 

minorar o problema (mais turmas? Alargamento do calendário escolar, respeitando os limites legais?) 

 

PREPARAÇÃO ANO LETIVO 

Comum a todos 

 Vontade unanime de ter aulas presenciais; 

 Muito importante comunicar o que que está previsto em termos de proteção, segurança, etc….  

 

Comum a todos, mas sobretudo Primária e Collège  

O que foi aceitável (devido à imprevisibilidade) este ano será considerado intolerável, caso as aulas à distância se mantenham! 

  Um sistema de videoconferência mais profissional; 

  Maior frequência de aulas através de Zoom na primária (no mínimo 2 por dia); 

 Obrigação de fazer a chamada e de manter a câmara ligada (alunos e professores); o ensino à distância deverá ser obrigatório, 

tal como o presencial; 

 Aulas mais interativas e exigentes, com indicação do trabalho a realizar antecipadamente, para que a matéria possa ser 

discutida/esclarecida através da videoconferência (no collège, sobretudo, os alunos efetuavam o trabalho em 15 minutos e a 

aula resumia-se a isso); 

 Avaliações presenciais (sobretudo collège e lycée); 

 Reforçar o trabalho de expressão escrita; 

 Falta de coordenação e de comunicação com alguns professores e diretores de turma; 

 Interação personalizada com as crianças; 



 Promover a heterogeneidade das turmas. 

 
 
 
Após terem sido abordados os assuntos que constavam na ordem de trabalhos, o Diretor 
agradeceu aos membros do Conselho de Estabelecimento e à comunidade escolar pela qualidade 
do trabalho realizado ao longo do ano letivo 2019-2020, tão particular e insólito. 
 
O Diretor expressou a sua vontade em voltar a reunir com os membros do Conselho de 
Estabelecimento no início do próximo ano letivo, com a esperança de que decorra sob os melhores 
auspícios. 
 
A reunião terminou às 19h05. 
 


