
 

ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO 
9 DE ABRIL DE 2019 

 

 
O Diretor deu início à reunião pelas 17h15, no dia 9 de abril de 2019, após ter constatado que o 
quórum fora atingido (16/18). Antes de mais, pediu desculpa pela ausência de Christian TISON, 
Conselheiro de Cooperação e de Ação Cultural, que se encontrava em Lisboa. O Senhor Serge 
LEBLANC também não estava presente, mas foi representado pelo Senhor Didier CABANES, 
membro do comité de gestão. 
 
Agradeceu, ainda, aos funcionários do estabelecimento pela contribuição dada para que a mais 
recente edição do dia “Portes Ouvertes” fosse um sucesso. O empenho, o profissionalismo e o 
bom humor foram elogiados pelos inúmeros visitantes que puderam apreciar a qualidade e a 
riqueza do nosso projeto pedagógico e educativo, a excelência da nossa localização e as nossas 
condições de acolhimento. O Diretor também agradeceu aos alunos, antigos e atuais, pelo seu 
empenho e dedicação à escola. Agradeceu, ainda, à associação de pais pela sua presença 
assídua. 

 
O Diretor propôs que dessem início à reunião e apresentou os assuntos que estavam na ordem do 
dia para aprovação; solicitou aos membros presentes que acrescentassem um assunto à ordem 
do dia relativo à apresentação do regulamento financeiro para 2019-2020. 

 
Ordem do dia: 

 
1) Calendário de exames 2018 - 2019 
2) Ata do Conselho de Escola de 4 de abril de 2019 
3) Início ano letivo 2019 - 2020 
4) Orçamento 2019 
5) Apresentação do Regulamento financeiro 2019 - 2020 
6) Questões diversas que deveriam ter sido 

comunicadas antes do dia 4 de abril de 2019, até às 
12h. 

 
 
 
 

A FAVOR : 16   CONTRA:  0          ABSTENÇÕES : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PONTO 1 : Calendário de exames 

 
O Diretor apresentou o calendário global de exames da sessão de 2019. As informações 
encontram-se sintetizadas nos quadros abaixo apresentados; foram já transmitidas aos 
funcionários do estabelecimento, aos pais dos alunos visados e estão disponíveis no site do 
LFIP: 
 

 

1ère/11º ano : exames antecipados do Baccalauréat no LFIP 

Segunda-feira 18 março  8h30-16h TPE (oral) 

Quinta-feira 06 junho  14h-18h Francês (escrita) 

Sexta-feira 07 junho 13h30-15h Exames SVT e Físico-química (ES) 

De 17 a 19 junho  Francês (oral) 

                                                    Terminale/12º ano : 
Baccalauréat 

Porto 
Semana de 06 a 17 maio aulas C.O.+ E.O. LV1/LV2 

Quinta-feira 23 maio  Epreuves de Capacités 
Expérimentales (S) Terça-feira 04 junho  DNL ing. + LV3 ing. (facultativo) 

Quinta-feira 06 junho 8h-11h LV1 (S+ES)  

Sexta-feira 07 junho 8h-11h   História/geografia (S)  

Sexta-feira 07 junho 8h-12h História/geografia (ES) 

Terça-feira 11 junho  8h-12h Filosofia (S+ES) 

Quarta-feira 12 junho 8h-11h30 SVT (S)  

Quarta-feira 12 junho 15h-17h LV2 (S+ES) 

Quinta-feira 13 junho 8h-12h Matemática (S) 

Quinta-feira 13 junho 8h-11h Matemática (ES) 

Sexta-feira 14 junho 8h-11h30 Físico-química (S) 

 Sexta-feira 14 junho 8h-12h ou 13h SES (ES) 

Segunda-feira 17 e terça-feira 18 
junho 

 Artes Plásticas (facultativo) 

Segunda-feira 17 e terça-feira 18 
junho 

 Orais LV3 Al., Port., Esp. 
(facultativo)  Sexta-feira 21 junho Deliberação do júri (1º grupo) + Afixação dos resultados 

 Terça-feira 25 junho Orais do 2º grupo + Deliberação do júri + Afixação dos 

resultados Quinta-feira 27 junho 17h30 Cerimónia dos alunos finalistas 

 
 

Certificados em inglês (KET, PET e FCE) para os alunos voluntários inscritos 

Sábado 25 maio  Provas escritas e oral KET, PET, 
FCE 22, 23 e 24 maio  Certificados em português 

Ouros certificados para os alunos voluntários inscritos 

3ème/9º ano : Diplôme National du Brevet 

Quinta-feira 06 junho Horário  

 

Oral DNB 

Segunda-feira 17 junho 8h30-10h Francês (Ditado + Comp. escrita) 

Segunda-feira 17 junho  10h15-11h45  Francês (Redação) 

Segunda-feira 17 junho  14h-16h Matemática 

Terça-feira 18 junho  8h30-10h30 História-geografia-EMC 

Terça-feira 18 junho  10h45-11h45 Físico-química /SVT/Tecnologia 

Quarta-feira 19, quinta-feira 20 junho Correção dos exames (a confirmar) 

Quarta-feira 26 junho Júri DNB + Publicação dos resultados (a confirmar) 



Quinta-feira 9 e sexta-feira 10 maio (coletivos) 

 

 DELF DALF (Francês) 

De 02 a 17 maio (individuais)  DELF DALF (Francês) 

Certificados português LV A2, B1 e B2) 

Sexta-feira 24 maio 

 

 A 2 

Quarta-feira 22 maio  B 1  

Quinta-feira 23 maio  B 2 
 

Para informação, as datas da comissão de apelo (26 de junho de 2019) e do Conselho de 

Estabelecimento (25 de junho de 2019) foram também comunicadas. 

 

O Diretor agradeceu ao diretor adjunto, Paulo Fernandes, pela organização da sessão de 

exames em colaboração com o Lycée Charles Lepierre de Lisboa. 

 
 
 

PONTO 2: ata do Conselho de Escola 

 
 
O Diretor agradeceu ao diretor da escola primária pelo trabalho realizado desde o início do 
ano letivo e cedeu-lhe a palavra para que este procedesse à apresentação da ata do último 
Conselho de Escola, realizado a 4 de abril de 2019. 
 

 
Perspetivas setembro 2019: 
Desde o mês de janeiro, a fase de inscrições está em curso. Atualmente, para 
setembro de 2019, temos, teoricamente, 633 alunos inscritos, para 27 turmas, o que 
significa uma média de 23,6 alunos por turma. 
Com o aumento do número de alunos, teremos menos uma turma de 5º ano e mais 
uma de 3º ano no início do próximo ano letivo. 
Estávamos a tentar recrutar, em contrato local, dois professores da primária para o 
início do próximo ano letivo. Os professores Jérome Larré e Barbara Maillet-Mezeray 
aceitaram a proposta que lhes fizemos. Ambos farão parte do corpo docente da 
primária a partir do dia 1 de setembro de 2019. 
 
 
 
Ponto da situação – remodelações/obras: 
 

 O ateliê dos funcionários foi concluído durante as férias de fevereiro. Os 
funcionários têm, agora, um espaço de trabalho adequado. 

 O vestiário foi terminado há cerca de 15 dias, as condições de trabalho foram, 
assim, melhoradas. O antigo vestiário localizado no edifício B foi transformado 
numa sala de música temporária para os alunos do ensino pré-escolar. Este 
pedido das ASEM permitiu reduzir o tempo de viagem das crianças para aí 
chegarem e permitiu aumentar o tempo da aula de música com Marta Pinto. 

 Vários videoprojetores foram substituídos durante o segundo trimestre para 
manter as melhores condições de trabalho para os professores; assim, 8 dos 
22 projetores foram renovados. 
 

 
 
 
 



 
Ponto da situação: saídas com dormida – 3º trimestre : 
 
 
 

 
 

 
 
Corridas solidárias LFIP: 
 
M. Briet informou que as corridas solidárias terão lugar nos dias 8, 9 e 10 de maio de 
2019. 
Os alunos do 1º, 2º e 3º anos correrão no dia 8 em Serralves. Os pais poderão 
participar. 
Os alunos do 4º ano, bem como os do collège/lycée correrão no dia 9 de maio no 
Parque da Cidade. Autorização concedida pela Câmara Municipal. Os pais poderão 
estar presentes. 
Os alunos do ensino pré-escolar correrão no recinto do Liceu no dia 10 de maio de 
2019. Os pais não poderão participar. 
Os donativos serão entregues à associação “Todos contra ELA” 
 
 

PONTO 3: Início ano letivo 2019 

 
O Diretor transmitiu aos membros do Conselho de Estabelecimento algumas informações 
sobre o nº de alunos e a estrutura provisória para o início do ano letivo 2019-2020, sobre a 
implementação da reforma do baccalauréat e sobre a reflexão relativa à utilização do 
telemóvel no estabelecimento. 
 

 

TURMAS Dia e hora de partida 

Local de 

partida e 

chegada 

Dia e hora de 

chegada 
Local 

CE2 A/B/C 04 abril 8h LFIP 05 abril 18h CONÍMBRIGA/ESTARREJA 

CE1 D 11 abril 8h LFIP 12 abril 20h30 LISBOA 

     

CM1 A/B/C 11 abril 8h LFIP 12 abril 19h ALJUBARROTA/ALVIELA 

CE1 C  16 maio 8h LFIP 17 maio 20h30 LISBOA 

CE1A 23 maio 8h LFIP 24 maio 20h30 LISBOA 

CE1 B 30 maio 8h LFIP 31 maio 20h30 LISBOA 

CM2 C/D 30 maio 9h LFIP 31 maio 18h 
RIBEIRA DE PENA (Pena 

Aventura Park) 

CM2 A/B 06 junho 9h LFIP 07 junho 18h 
RIBEIRA DE PENA (Pena 

Aventura Park) 



 
 
 
 Nº DE ALUNOS E ESTRUTURA PROVISÓRIA: 

 
 
O Diretor fez o ponto da situação relativamente à preparação do ano letivo 2019-2010 a partir 
do nº de alunos e da estrutura previstos, lembrando, no entanto, que as inscrições não estão 
fechadas e que os procedimentos de orientação para o secundário (entrada no 6º ano, fim do 
9º ano e final de 10º ano) estão em curso. 
 
Os quadros abaixo apresentados têm em conta o aumento do nº de alunos, as transferências 
previstas para outros estabelecimentos de ensino e as novas inscrições (ponto da situação a 
2 de abril de 2019): 

 
2019 - 2020 Nº de alunos Nº de turmas 
PS/3 anos 64 3 
MS/4 anos 75 3 
GS/5 anos 74 3 

TOTAL 213 9 
 
 

Teoricamente (ou seja, o nº provisório de alunos para o ano letivo 2019-2020, tendo em conta 
as transferências para outros estabelecimentos de ensino, a chegada de novos alunos já 
confirmadas e a reinscrição dos alunos que já frequentam o LFIP), o nº de alunos previsto 
para o ensino pré-escolar é atualmente de 213 (218 alunos no ano em curso). O nº provisório 
de alunos para o próximo ano é, portanto, muito satisfatório. 

 
 

2019 - 2020 Nº de alunos Nº de turmas 
CP/1º ano 78 4 

CE1/2º ano 91 4 
CE2/3º ano 101 4 (+1) 
CM1/4º ano 76 3 
CM2/5º ano 74 3 (- 1) 

TOTAL 420 18 
 
 

O nº provisório de alunos para a primária é atualmente de 420 (427 inscritos no ano em 
curso). O nº provisório de alunos para o próximo ano é, portanto, muito satisfatório, sabendo 
que recebemos pedidos para novas inscrições e às quais daremos seguimento com a maior 
brevidade possível. 

 
2019 - 2020 Nº de alunos Nº de turmas 

6º ano 106 4 
7º ano 105 4 
8º ano 94 4 
9º ano 101 4 (+ uma turma) 
TOTAL 404 16 

 
O nº provisório de alunos para o collège é de 404 (366 atualmente). Este aumento explica-se 
pelo facto de terem saído menos alunos no final do 9º ano e por termos muitos alunos de 5º 
ano, que transitam para o 6º ano. Para além disso, contamos com novas inscrições. 



 

2019 - 2020 Nº de alunos Nº de turmas 
10º ano 81 3 
11º ano 81 3 
12º ano 55 2 
TOTAL 217 8 

 
O nº provisório de alunos para o lycée é de 217 (184 atualmente). Este aumento deve-se ao 
facto de terem saído poucos alunos no final do 9º ano e ao aumento do nº de inscrições de 
novos alunos. 

 
Nível 2018 - 2019 2019 - 2020 

Pré-escolar 218 213 
primária 427 420 
Collège 366 404 
Lycée 184 217 

TOTAL 1195 (1213 previstos) 1254 
 

Na primária, atingimos o nº limite de alunos, o que explica a existência de listas de espera. O 
aumento do nº de alunos está, portanto, concentrado no collège/lycée. 
 
 
 

 REFORMA DO BACCALAUREAT : 

 

Em primeiro lugar, o Diretor lembrou que as informações sobre a reforma do baccalauréat 

estão disponíveis no site do LFIP. 

 

 O Diretor explicou que a reforma do baccalauréat não acarreta grandes alterações para as 
turmas de 10º ano no que diz respeito às disciplinas do tronco comum. O LFIP propõe: 

- ensino opcional de Artes Plásticas (2 horas); 

- ensino opcional de uma secção europeia ciências da vida e da terra/inglês (2 

horas). Está prevista uma reunião, durante o mês de junho, para esclarecer os 

pais dos alunos que se quiserem candidatar à secção europeia; 

- integração do ensino do português no tronco comum. 

 
 
 
 
 
 

 A reforma do baccalauréat vem reafirmar a importância de acompanharmos os alunos no 
que diz respeito à orientação profissional (54 horas por ano a título indicativo). No LFIP, 
este acompanhamento traduzir-se-á por: 
 

- fórum das profissões; 

-apresentação do ciclo terminal (11º/12º anos) + escolhas das disciplinas de 

especialidade; 

- proposta de um estágio de observação em empresa no final do ano letivo: este 

estágio poderá ser uma etapa importante na construção do projeto de orientação dos 

nossos alunos; será redigido um relatório de estágio sucinto, que poderá levar a que 



os alunos reflitam sobre o respetivo projeto de orientação, aquando da realização de 

entrevistas individuais no 11º ano. 

 

 Será valorizado o projeto «Cartografia das controvérsias» (Forccast): fará parte do horário 

dos alunos no âmbito da disciplina de EMC, associado ao ensino da economia (1,5 horas 

+ 0,5 horas). 

 

 A reforma far-se-á sentir sobretudo no 11º e 12º anos. 

 

O LFIP proporá sete disciplinas de especialidade, sob reserva de aprovação pela DGESCO 

(Direção Geral do Ensino Escolar do Ministério da Educação Nacional): 

 História-geografia, geopolítica e ciências políticas (um grupo) 

 Matemática (três grupos) 

 Físico-química (dois grupos, sendo um desdobrado) 

 Biologia (um grupo desdobrado) 

 Economia (dois grupos) 

 Humanidades, literatura e filosofia (um grupo) 

 Artes plásticas (um grupo) 

 

 O lugar das línguas no LFIP: 

o A reforma prevê duas LV, VLA e LVB, no tronco comum, e a possibilidade de 

uma terceira LV, a LVC como disciplina opcional. 

Escolha do LFIP: manter a obrigatoriedade para as três línguas. Não haverá 

alterações no que diz respeito à secção europeia. 

 

o O ensino do português: a organização prevê a criação de um grupo, chamado 

grupo intermédio (B1-B2, duas horas), entre os alunos de português debutante 

(A1, A2, duas horas) e os alunos de português língua materna (C1, C2, quatro 

horas), para dar resposta à heterogeneidade do nível de proficiência linguística 

dos alunos não lusófonos. 

 
 
 UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL: 

 
O Diretor lembrou o compromisso assumido aquando do anterior Conselho de 

Estabelecimento: refletir sobre a interdição (parcial ou total) de utilização do telemóvel no 

recinto escolar. 

 

Antes do Conselho de Estabelecimento, foram realizadas consultas para:  

o conhecer o parecer dos membros do Conselho Pedagógico e do 

Conselho de Escola; 

o conhecer a opinião dos membros da associação de pais; 

o conhecer a opinião dos membros do CVL e do CESC. 

 

O Diretor explicou quais os motivos que levaram a comunidade educativa a questionar-se 

sobre a utilização do telemóvel: 

o o receio de que os alunos estejam a perder concentração ou interesse 

pelas relações de amizade (diminuição da interação entre os alunos) 

o risco de dependência 



o o potencial efeito nefasto no ambiente escolar (diminuição da interação 

entre alunos, diminuição da atividade física, assédio através das redes 

sociais, difusão de imagens ou de filmes proibidos). 

 

Concluídas as consultas, propomos : 

o A proibição de utilização do telemóvel, não da sua posse, para os 

alunos da primária e do collège. Será reservada uma zona de utilização 

apenas para os alunos do secundário (10º, 11º e 12º anos): coberto da 

entrada collége/lycée; 

o Proibição de utilizar o telemóvel durante a realização de atividades 

escolares no exterior do estabelecimento (educação física, saídas 

pedagógicas e viagens escolares); 

o Autorização a título derrogatório do telemóvel em locais e 

circunstâncias precisos: 

 

 Para uso pedagógico ; 

 Para contactar os pais em caso de urgência e num espaço 

preciso: a vida escolar ou a secretaria da primária; 

 Em casos particulares, como por exemplo, alunos que 

apresentem alguma deficiência ou problema de saúde, para os 

quais o recurso a um dispositivo médico particular esteja 

associado a um equipamento de comunicação; 

 Durante um período, previamente definido, consagrado à 

comunicação com os quais aquando da realização de saídas e 

viagens escolares; 

o Caso sejam infringidas as novas regras que constam no Regulamento 

Interno: 

 O telemóvel será confiscado pelos auxiliares de educação e de 

vigilância, pelos professores ou pelos membros da direção = 

integrado nos castigos; 

 A restituição do telemóvel aos pais ao final do dia. 

 
O Diretor recolheu o parecer favorável dos membros do Conselho de Estabelecimento. 
Informou, ainda, que o advogado do LFIP será consultado para assegurar o caráter 
regulamentar destas disposições. Em caso de resposta favorável, propõe enviar por correio 
eletrónico uma nova versão do artigo 11 do Regulamento Interno para obter o parecer antes 
da validação definitiva aquando do Conselho de Estabelecimento, que terá lugar a 25 de 
junho de 2019 (para podermos imprimir as novas cadernetas de correspondência para o 
próximo ano letivo). 
 

PONTO 4 : Orçamento 2019 

 
 
O Diretor cedeu a palavra à diretora administrativa e financeira, Régine GRUNER, para que 
procedesse à apresentação do orçamento para 2019 e agradeceu-lhe pelo trabalho de 
preparação do orçamento. 

 

A diretora administrativa e financeira informou que o orçamento se inscreve num contexto 
difícil (recuperação das finanças públicas francesas e consequente implicação da AEFE neste 
esforço coletivo), que nos impõe uma passagem da PFC (participação financeira 
complementar) para 7,5% (9% em 2018; anteriormente era de 6%). Este orçamento deve, no 



entanto, continuar a apoiar o aumento do nº de alunos (criação de novos postos de trabalho, 
investimentos), tendo em conta as despesas de funcionamento (incluindo as despesas com 
salários) do Liceu. 
 

Este orçamento prevê : 

1 -  Um aumento das propinas escolares a partir de 01/09/2019 +1,6%. 

2 - Aumento do nº de alunos relativamente ao exercício anterior: 1213 alunos // 1141 em 
2017. 

3 - Um aumento dos salários dos contratados locais de 10,5% // orçamento de 2018: criação 
de postos de trabalho / aumentos salariais /revisão das grelhas /… 

4 - Résidents: não haverá aumento na taxa de participação dos professores “Résidents” 
(45%), mas devemos ter em conta que foi criado um novo posto de trabalho no secundário, 
desde 01/09/2018, e a supressão do posto de documentalista (e pedido de criação de um 
posto para um professor de letras). 

 

Este orçamento prevê : 

1- Uma taxa de amortização do empréstimo considerável e um aumento porque pedimos o 
novo empréstimo (1 250 000€) para ampliar o edifício do secundário (orçamento apenas 
para pagamento de juros): 451 754 €. 

2- Uma taxa de amortização considerável devido aos grandes investimentos realizados nos 
últimos anos (554 500€), que incluem os projetos de equipamento (essencialmente 
informática) e de construção (ateliê de manutenção e vestiários/despesa dos estudos 
realizados para procedermos à construção das novas salas de aula para o secundário). 

O total previsto de receitas e despesas de funcionamento é de 8 229 172€. 

As amortizações do montante de 554 500€ aparecem nos encargos como um valor sem 
qualquer impacto direto na tesouraria. Este montante das amortizações (menos a parte das 
subvenções de investimento de 40 000€) permite, assim, gerar um fluxo de caixa para a 
secção investimento de 514 500€. 

A CAF é aumentada pelo empréstimo de 1 250 000€ (construção do secundário), ou seja, 
1 764 500€. 

Tendo em conta as despesas de investimento de 1 804 500€ (com amortização dos 
empréstimos), o resultado orçamental conduz a um fundo de maneio de 40 0000€. 

O montante do fundo de maneio é estimado em 997 218,96€, aquando do último cálculo 
financeiro 2017 (ou seja, 49 dias de funcionamento). 

Para além da apresentação do orçamento, foi apresentado o ponto da situação relativamente 
às obras em curso: 
 
A fase de demolição terminou e a fase de construção da estrutura das novas salas está bem 
encaminhada. A armação de metal da sala de professores está a ser preparada. 
A junção dos edifícios, o que já existia e o novo, obrigou, de facto, à realização de alguns 
trabalhos ruidosos. Todavia, esta fase já terminou. 
 
As janelas definitivas da sala 101 e laboratórios serão colocadas durante as próximas férias. 
 
As obras estão ligeiramente atrasadas, porém este atraso não colocará em causa a data de 
conclusão dos trabalhos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

PONTO 5 : Apresentação do Regulamento financeiro 2019 - 2020 

 
 

 
A diretora administrativa e financeira indicou quais as alterações efetuadas ao 
Regulamento financeiro, artigo 7: 
 
7. Pagamentos fora do prazo:  
 
      Todos os pagamentos realizados fora do prazo estabelecido serão majorados em 
5%. Qualquer atraso de pagamento, antes do início do ano escolar seguinte, impedirá 
a reinscrição do aluno nas turmas em setembro. 
 
Após envio de dois e-mails sem resposta, o pedido de regularização será tratado pela 
advogada do LFIP, sem qualquer custo para as famílias. No final do ano letivo, caso 
não tenha sido efetuado o pagamento das propinas de escolaridade e depois do 
parecer do Comité de Gestão, a advogada iniciará os procedimentos judiciais 
adequados para recuperar o valor em dívida. 

 
 
 
 
 
 

PONTO 6 : Questões diversas 

 
 
As questões diversas serão tratadas por ordem de receção. 

 
a)  Questões dos alunos : 

 
1) Utilização dos computadores pessoais, pelos alunos do lycée, durante as 
aulas. 



 
O Diretor não se mostra contra a ideia desde que os professores estejam de acordo e 
se não houver qualquer perturbação das aulas (para carregar baterias, por exemplo). 
Clément Legris, representante dos professores do secundário, deseja consultar os 
colegas, para conhecer o seu parecer. 
 
2) Wifi no CDI para trabalhar com os computadores pessoais. 
 
há qualquer oposição à utilização dos computadores pessoais desde que não seja 
usada a rede wifi. Nesse caso, será necessário usar os computadores do CDI. 
 
 

b) Questões dos professores do secundário: 
 
1) Relativamente à utilização do telemóvel nos corredores à hora do almoço, 
quais as soluções possíveis? A utilização excessiva conduz a dificuldades de 
comunicação e causa problemas entre os alunos. 
Cf. ponto 3 da ordem do dia 
 
2) Relativamente à «Jornée Portes Ouvertes» 2020: foi considerada a hipótese 
deste dia ser associado à festa da escola. Seria possível? 
Está incluída no calendário 2019-2010, ou seja, mais uma vez, no período em que 
ocorrem as reuniões do mês de março; seria possível alterar a data? 
 
A possibilidade de organizar um dia conjunto chamado “Dia do Liceu”, que associe a 
“Journée Portes Ouvertes” e a festa da escola, está em análise e já foi proposta uma 
data para a sua realização: 23 de maio de 2020. 
 
3) Que soluções estão previstas para os problemas informáticos recorrentes? 
 
Será contratado um engenheiro informático a partir do dia 1 de setembro, para dirigir o 
serviço informático e resolver os problemas informáticos recorrentes. Ele tem um 
excelente currículo e experiência de gestão de um serviço informático no seio de um 
estabelecimento francês no estrangeiro.  
 
 
Antes do início do ano letivo e desde já, decidimos que o engenheiro informático 
deveria fazer uma auditoria à situação atual, contando com a colaboração do serviço 
de informática e a empresa prestadora do serviço. 
 
4) Relativamente às obras, seria possível fazer o ponto da situação? 
 
Cf. ponto 4 da ordem do dia. 
 
5) A área de estacionamento próxima do liceu vai deixar de ser gratuita. Estão 
previstas medidas práticas e económicas para os funcionários do LFIP? 

 
De acordo com as informações que temos, as áreas circundantes ao liceu não serão 
abrangidas por esse projeto, ou seja, o estacionamento continuará a ser gratuito. 
Estamos em contacto com os serviços municipais para acompanharmos este assunto. 
 
 
 

c) Questões dos professores da primária: 



 
1) Gostaríamos de ter acesso fora do VMWare aos programas que utilizamos 
diariamente (Notebook, PDF, Office, etc). 
 
O sistema VMWare não é a causa dos problemas informáticos com os quais nos 
deparamos. A auditoria que solicitámos ao novo engenheiro informático permitir-nos-á 
tratar este assunto sensível. 
 
2) As salas do edifício E serão em breve muito quentes (chegada do sol). O que é 
que está previsto fazer para resolver este problema? 
 
Estamos a aguardar pelas soluções que serão apresentadas pelos arquitetos que vão 
reunir connosco na próxima quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. 
 
 

d) Questões dos pais dos alunos: 
 

1) Seria possível implementar um nível intermédio de Português em língua 
estrangeira (passar de 2 a 3 níveis)? 
 
Cf. ponto 3 da ordem do dia. 
 
 
 
2) Na sequência do dia de greve relativo à ecologia, muitos pais ficaram 
surpreendidos e preferiam que tivesse sido um projeto supervisionado pelo 
LFIP. Seria possível realizar vários projetos/ateliês colaborativos (limpeza da 
praia, zero papel/plástico, compostagem com os vegetais da cantina, gestão da 
água, biodiversidade e energia) para sensibilizar os alunos durante a semana 
verde? 
 
Para além do dia especial de marcha pelo clima, realizado a 15 de março de 2019, o 
LFIP é sensível às questões ambientais: 

- O LFIP possui o certificado ED3 nível 2, emitido pela Academia de Toulouse 
(estabelecimento que adota uma atitude de desenvolvimento sustentável, cf. 
site na rubrica “parcours éducatif”); 

- Na segunda-feira, dia 8 de abril de 2019, realizou-se uma reunião de 
preparação da Semana Verde e o Conselho Eco-Escola reunir-se-á no dia 15 
de abril de 2919, para definir as ações de sensibilização previstas para a 
Semana Verde (20 a 24 de maio de 2019); 

- Já realizámos várias ações (limpeza da praia, compostagem, objetivo zero 
plásticos …). 

 
3) Seria possível instalar caixotes do lixo nas casas de banho das raparigas, 
cabides atrás das portas das casas de banho e usar uma sinalética ou 
pictograma “As casas de banho não são um lixo”? 
 
Os caixotes do lixo já existem, os cabides foram instalados e a sinalética será 
colocada em breve. 
 
 
4) Seria possível evitar, tanto quanto possível, dar aulas/fazer avaliações nas 
salas adjacentes às obras? Os alunos não conseguem ouvir os professores e 
têm dificuldade em concentrar-se. Não seria desejável aproveitar este período de 
obras para melhorar o isolamento acústico das salas de aula? 



 
Sempre que possível, os alunos têm aulas em outras salas e pedimos regularmente 
que os trabalhos sejam suspensos durante o período letivo. A fase de demolição e os 
trabalhos de junção dos edifícios, o que já existia e o novo, já estão concluídos. Assim 
sendo, haverá uma diminuição considerável do barulho (cf. ponto 4 da ordem do dia). 
 
5) Tem havido cada vez mais roubos dentro do recinto escolar. Que soluções 
poderá apresentar a escola? Convém estar atento à imagem da escola (alguns 
pais acham que a escola tem vindo a degradar-se e não corresponde ao que 
conheceram no passado). 
 
A evolução da escola (o facto de as turmas mudarem de salas, a existência de cacifos, 
…) conduz a uma perceção e organização diferentes do habitual. Neste contexto, 
alguns roubos, pouco significativos, ocorreram, porém não têm aumentado. Pedimos, 
por isso, a vigilância dos alunos e dos pais para que os cacifos sejam devidamente 
utilizados e que os bens pessoais, por negligência, não sejam deixados no recreio. 
Foi, ainda, referido que há um nº significativo de objetos e vestuário encontrados na 
escola à espera que o legítimo proprietário venha recuperá-lo (foi enviada uma 
mensagem eletrónica às famílias a esse respeito). 
 
 
6)  Seria possível que alguém interviesse (por exemplo, um profissional ou um 
adolescente) junto dos alunos do 6º ano para falar sobre o assédio na escola e 
os meios de prevenção (foram relatados vários casos de assédio nesse nível)?  
 
 
Já foram implementadas diferentes medidas de prevenção, pois temos consciência de 
que se trata de um assunto muito sensível. Iremos entrar em contacto com um 
profissional, para que seja realizada uma nova discussão de sensibilização junto dos 
alunos do 6º ano. As situações mais delicadas, às quais o interveniente fará 
referência, já foram resolvidos pelo serviço da vida escolar e pela Direção.  
 
 
 
7) Como é que os pais podem contactar a escola em caso de urgência? Muitas 
vezes, o telefone não funciona e/ou os pais têm dificuldade em contactar o seu 
interlocutor. 
 
Está em curso um trabalho de verificação da linha geral e das linhas internas. 
 
 
8) É possível criar um espaço para abrigar da chuva os veículos com duas rodas 
(poderia incentivar os alunos a vir de bicicleta para a escola)? 
 
Será construído durante as próximas férias. 
 
 
9) Seria possível proceder à substituição do material que compõe o solo do 
recreio (a areia levanta muita poeira)? 
 
Este pedido não está, para já, na ordem do dia. 
 
 
10) Seria possível pedir aos adolescentes para não fumarem em frente à escola, 
pois não são nem adultos nem pais, e dão um mau exemplo aos mais novos? 



 
 
O senhor Paulo CARVALHO passou nas diferentes salas para sensibilizar os alunos 
de 11º e 12º anos sobre este assunto. Foram recetivos ao seu discurso e estão 
conscientes da influência que podem ter junto dos alunos mais novos. Interrogaram-se 
também sobre o facto de os adultos que fumam também transmitirem uma má imagem 
aos alunos mais novos, constatando, assim, que o exemplo de um comportamento 
não está associado a uma idade ou a um estatuto familiar. 
 
11) Os pais pedem que seja criada uma sala de estudo/permanence (professor 
ausente, em caso de atraso de manhã, dispensa de educação física, sem 
autorização para sair, trabalho de grupo) aberta até às 19h e à quarta-feira à 
tarde. 
 
Os alunos não têm horas livres no seu horário. Os alunos ficam a cargo de um auxiliar 
de educação, numa sala de aula (exceto para as aulas de educação física), onde 
podem trabalhar. Também podem ir para o CDI. 
Depois das aulas, o CDI está aberto até às 18h e é possível ficar a estudar até essa 
hora. 
Também poderemos colocar à disposição dos alunos do secundário, à quarta-feira à 
tarde, uma sala, desde que o solicitem, uma vez que o CDI está encerrado à tarde. 
 
 
12) Temos tido conhecimento de que tem vindo a aumentar a clivagem entre 
franceses e portugueses e, consequentemente, tem havido problemas no 
recreio. Seria possível encontrar formas de integração mais eficazes para os 
alunos franceses? 
 

Esta questão delicada tem sido objeto de reflexões e foi possível chegar à seguintes 

conclusões: 

 

- escola continua a ser um lugar importante de integração: os professores 

afirmaram que não se apercebem desta “clivagem” durante as aulas e as 

atividades pedagógicas; 

- a escola é um local onde a personalidade dos alunos tem precedência sobre a 

respetiva nacionalidade. Além disso, a origem ou a natureza de uma eventual 

tensão ou de um conflito entre alunos não se enquadra nesta eventual 

clivagem, deve-se a problemas interpessoais, como salientou o Diretor da 

primária. 

- É um lugar onde as afinidades pessoais conduzem a afinidades culturais, sem 

que isso, no entanto, conduza a tensões ou clivagens particulares, como 

sublinhou a representante dos alunos, Anaïs COSTA. 

- É um lugar de socialização que, por vezes, pode revelar-se, como lembrou o 

Delegado do Conselho de Administração, Daniel BASTO, “difícil” mas 

necessária, onde evoluem e interagem alunos com personalidades muito 

diferentes. 

 

Esta troca de ideias será prolongada através de uma reflexão conduzida pelo CVL-

CVC, sob a supervisão do CPE, Paulo CARVALHO, e o Dr. Daniel BASTO. 

 

Concluída a ordem do dia, a reunião foi encerrada às 19h40. 

 
 


