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Os desafios da Inteligência Artificial 
Conferências e mesa-redonda 

 

O LFIP organizou, durante dois dias, 

um evento subordinado ao tema 

« Inteligência Artificial », dirigido a um 

vasto público (alunos de 10º e 12º 

anos, pais de alunos e convidados). 

Uma das intervenientes, não podemos 

deixar de destacar, foi aluna do LFIP 

(2014), Leonor Sá. 

Os vários intervenientes, oriundos do 

mundo dos negócios (MDS do grupo 

SONAE, BPI, Business e Digital) ou da 

formação (escola Data de la société 

Business et Digital) apresentaram a 

inteligência artificial de acordo com 

várias abordagens (matemática e 

estatística, ética, ambiental ou 

económica), através de inúmeros 

exemplos do setor bancário, logístico e 

combate contra a fraude e as 

comunicações. 

 

Os vários intervenientes, os alunos e o público partilharam opiniões, tendo 

abordado vários temas. Todavia foi a dimensão ética da inteligência artificial que 

suscitou mais perguntas e confirmou a sua relevância, uma vez que a 

inteligência artificial tem vindo a alterar profundamente a nossa sociedade. 
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Carnaval na primária 
Foi num ambiente festivo que os alunos do Pré-escolar (no ginásio) e os da primária (no 

recreio), acompanhados pelos respetivos professores, desfilaram perante o vasto público 

(pais e avós) na manhã do dia 19 de fevereiro. Foi uma bela parada de Carnaval! 

A Associação de Pais associou-se a este evento, distribuindo pães e chocolate a todos os 

alunos. 

O bom tempo ajudou à festa e, como é 

habitual, não faltaram os confetes e as 

serpentinas! 

 

Os alunos do 4º ano visitam o Castro de Romariz  
No dia 7 de fevereiro, os alunos do 4º ano visitaram o Castro de Romariz, localizado 11 Km a oeste de Santa Maria da 

Feira.  

A guia explicou-lhes como viviam os habitantes desta pequena aldeia, que foi sucessivamente habitada por Celtas, 

Iberos e, mais tarde, pelos Romanos (do séc. IV a.C até ao séc I d. C). Assim, é possível observar as ruínas das casas, 

com uma forma redonda e outras retangulares. 

Numa época em que as guerras eram menos frequentes, os habitantes ocuparam as planícies, perto dos rios. 

Dedicavam-se à agricultura, à pecuária e colhiam tudo o que a natureza lhes oferecia. Após ter sido abandonado, o local 

foi-se degradando ao longo dos séculos e foi absorvido pela vegetação. 

Foi um pastor que, por acaso, permitiu que o local fosse descoberto, enquanto cavava a terra. O pastor descobriu um 

pote cheio de moedas de prata e um colar em ouro que estão atualmente conservados na Torre do Tombo (« Cofre  

forte de Portugal », situado em Lisboa).   

  

Em 1940, um padre deu início às escavações arqueológicas no local. Posteriormente, todos os objetos encontrados 

foram colocados no museu « Convento dos Lóios » (nas proximidades), onde é possível observar a maqueta do recinto 

fortificado e uma reconstrução da « Domus » (casa do chefe da aldeia).  

Antes de terminar esta visita, os alunos tiveram a possibilidade de fabricar cerâmica de argila. Foi uma atividade muito 

apreciada por todos. 
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Visita de Zé Manel 
No âmbito da Semana da Francofonia, José Manuel, também conhecido por Zé 

Manel—artista plástico, autor, ator—passou uma semana junto da equipa da 

primária e fez as delícias dos alunos, que tiveram a sorte de o ver em ação.  

No Ensino Pré-escolar, cada turma assistiu a uma representação: ora contanto 

histórias conhecidas, ora contado novas aventuras. 

Com os alunos do 3º, 4º e 5º anos, encenou contos tradicionais e animou ateliês 

de escrita sobre as palavras da francofonia. 

Foi um prazer estar cara a cara com este autor cuja obra já faz parte da seleção 

dos Incorruptíveis. 

 

  

 

  

Apresentação dos trabalhos  AE aos pais 
Seis meses após o início das 

atividades, os primeiros resultados e 

produções dos alunos que participam 

nas atividades extraescolares foram 

apresentados ao público. 

Os pais dos alunos da primária 

puderam, assim, assistir  a espetáculos 

de Mandala-Yoga e de Teatro. 

Relativamente aos alunos do Ensino 

Pré-escolar, as sessões foram abertas 

aos pais que, assim, tiveram 

oportunidade de descobrir o trabalho 

realizado pelos filhso mas também 

puderam participar nas atividades. 
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Exposição Bookface 

Bookfaces – como como tornar as capas dos 

livros divertidas 

Os alunos de 9º e 10º anos realizaram « bookfaces ». Um « bookface » é uma 

composição fotográfica, usando uma capa de um livro que se funde em algo real. 

Geralmente, trata-se de um retrato, mas pode ser uma paisagem ou outra coisa, 

dependendo da capa do livro escolhido. Esta atividade permitiu que os alunos 

trabalhassem sobre o livro, principalmente sobre as capas. Este trabalho lúdico 

relacionado com as capas levou a que os alunos apreendessem o livro e a 

respetiva capa de uma forma diferente. As criações dos alunos podem ser vistas 

através de uma conta de instagram, criada para o efeito e transformada em galeria 

de arte digital. Não hesitem em consultar esta conta, é pública e está à disposição 

de todos:  

https://www.instagram.com/bookfaces_lfip/?hl=fr 

Os trabalhos dos alunos serão também apresentados no LFIP, numa exposição 

que terá lugar de 16 de março a 29 de maio de 2020. Deixem-se seduzir por estes 

bookfaces e, certamente, verão os livros e o mundo que está à vossa volta de 

outra forma. 

Matemática sem fronteiras 
Matemática sem Fronteiras é uma competição internacional de matemática 

dirigida aos alunos de 9º e 10º anos. A prova consiste em resolver coletivamente 

dez (9º ano) ou treze exercícios (10º ano). 

Os enunciados são propostos por todos os países participantes e abrangem, no 

que toca à matemática, todas as disciplinas científicas. Entre todos os exercícios 

propostos, há um cujo enunciado está redigido numa língua estrangeira e a 

solução deverá também ser apresentada nessa mesma língua. 

Os nossos alunos de 9º e 10º anos participaram nesta competição no início do 

mês de fevereiro e o sentimento geral foi muito positivo. O facto de se tratar de 

um trabalho coletivo e a existência de vários enigmas foram do agrado dos 

alunos. 

https://www.instagram.com/bookfaces_lfip/?hl=fr
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8º Fórum das Profissões 
Pelo 8º ano consecutivo, realizámos um evento que passou a ser incontornável: 

durante uma tarde, no mês de fevereiro (este ano, no dia 14), o Serviço de 

Orientação do LFIP organiza o Fórum das Profissões. 

É um momento propício para troca de impressões entre profissionais, vindos das 

mais variadas áreas, e os alunos de 9º e 10º anos, que procuram respostas (por 

vezes, bastante precisas) para as dúvidas que têm em matéria de orientação e  

futuro profissional. 

Alguns intervenientes já são presença habitual e não faltam a este encontro, mas  

alguns profissionais participaram pela primeira vez. No final, alunos e 

profissionais estavam todos muito satisfeitos por terem participado neste 

momento de partilha. 

Antes do evento, os alunos de 9º e 10º anos escolhem, a partir de uma lista 

apresentada previamente, duas áreas que lhes despertassem interesse. No dia 

D, os alunos que participam no evento não têm aulas e, de acordo com uma 

agenda pré-estabelecida, participam em duas mesas-redondas. Durante os 

encontros, um professor desempenha o papel de moderador para que os 

profissionais possam falar, nas melhores condições, sobre o respetivo percurso 

profissional, bem como sobre os estudos que efetuaram e, ainda, as mais-valias 

da sua profissão. 

 

Visita ao navio hidrográfico  

e oceânico Beautemps-Beaupré 
No dia 30 de janeiro, este navio da Marinha francesa fez escala no Porto. 

Cinco alunos de 11º ano, possivelmente interessados por profissões de âmbito 

naval ou que permitem estar ao serviço da nação, tiveram o privilégio de subir a 

bordo deste navio. Acompanhados por membros da tripulação, tiveram 

oportunidade de visitar a embarcação e conversar com os marinheiros que 

estavam a bordo. 
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Viagem dos alunos do 8º ano a Londres 
Como primeira grande viagem internacional de 

cariz pedagógico, os alunos do 8º ano tiveram 

a oportunidade de visitar Londres, na Grã-

Bretanha, de 18 a 21 de fevereiro. 

Durante três dias e meio a pé ou de metro, 

sempre acompanhados pelos professores e  

pelos guias, os alunos visitaram os lugares 

mais turísticos da cidade: o Museu de Londres, 

o Parlamento, o Big Ben, a Abadia de 

Westminster, Downing Street nº10, Trafalgar 

Square, St. James Parck,  a fachada do palácio de Buckingham, o Museu National Gallery, a Torre de Londres.  

Finalmente, depois de uma passagem por Camden , para comprarem algumas lembranças, regressaram ao Porto, 

muito cansados, mas cheios de boas recordações. 

Viagem dos alunos do 11º ano 
À Liverpool 
Os alunos da Secção Europeia realizaram uma visita a 

Inglaterra, para descobrirem a história industrial, cultural e 

artística da região de Liverpool e Manchester. As inúmeras 

visitas, apesar da chuva, foram do agrado dos alunos: o Tate 

Liverpool, o Royal Albert Dock, o museu da escravatura ou o 

percurso dos Beatles em Liverpool. Em Manchester, tiveram 

oportunidade de visitar o Northern Quarter de Manchester, o 

antigo bairro das indústrias têxteis, ir ao teatro e descobrir o 

novíssimo National Football Museum.  

Através de uma caça ao tesouro, puderam explorara a antiga cidade de Chester. 

As famílias que acolheram os nossos alunos estavam muito satisfeitas e apreciaram os momentos que partilharam com eles. 

à Alemanha 
Esta viagem de cariz linguístico e cultural foi 

uma bela oportunidade para consolidar  e 

reinvestir os conhecimentos linguísticos já 

adquiridos, bem como para compreender a 

história e a cultura alemãs. Para isso, os 

alunos foram recebidos por famílias que os 

acolheram durante a estadia. Durante as visitas 

ao Reichstag, Holocaust Mahnmal, 

Alexaderplatz, Stasi-Museum, Esat Side 

Gallery, Checkpoint Charlie, os alunos tiveram 

oportunidade de abordar temas relacionados 

com a Guerra Fria e a transformação da cidade 

depois da reunificação.  

à Andalusia 
Esta viagem, que é pedagógica e de convívio, realizou-se após a realização das 

provas (E3C) e antes das férias de Carnaval. De certa forma, permite que os 

alunos do 11º ano, já bastante concentrados na preparação dos exames de 

Baccauauréat, façam uma « pausa » no trabalho. 

Depois de uma longa viagem de 500Km em autocarro, interrompida por uma 

paragem que permitiu visitar a cidade medieval de Cáceres, os alunos chegaram, 

ao final do dia, a Posadas (cidade situada a alguns quilómetros de Córdoba) e 

foram recebidos pelas famílias que os acolheram durante a estadia. 

Após uma boa noite de descanso, visitaram Sevilha e passeram de bicicleta pelos 

lugares mais emblemáticos da cidade. No dia seguinte, visitaram Granada, 

Alhambra. Durante a manhã do terceiro dia, visitaram Córdoba. À tarde, 

realizaram atividades com as famílias que os acolheram. 

Finalmente, na viagem de regresso, o grupo parou em Mérida (cidade marcada 

pela Época Romana). 
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Os alunos da Secção Europeia participaram  

no Model United Nations 2020  
De 6 a 8 de fevereiro, nove alunos da Secção Europeia de 11º ano 
participaram, pelo 2º ano consecutivo, no Garcia de Orta Model 
United Nations 2020 (GOMUN), nas instalações do IPAM (Instituto 
Português de Administração e Marketing). 

Por outro lado, de 20 a 22 de fevereiro, três  alunos do 12º ano 
(também da Secção Europeia) participaram, pela primeira vez, no 
OPOMUN. 

Estes dois eventos, que reuniram uma centena de alunos de 
diferentes escolas do Porto, durante três dias, simulam a 
organização de reuniões e debates das Nações Unidas. 

Cada MUN é composto por duas assembleias:  

· A Assembleia Geral, que aborda temas da atualidade 
(vigilância em massa, acordo nuclear iraniano, crise dos 
refugiados na Europa). Cada aluno representa um país e 
participa num debate construtivo, para tentar apresentar 
soluções. Depois, participa na votação de novas medidas. 

· A Assembleia de Segurança é composta por um grupo 
mais reduzido que discute problemas diretamente relacionados 
com os conflitos entre países (crise humanitária em Myanmar—
Birmânia, situação no sul do Mar da China, operações de 
manutenção da paz, criminalidade juvenil, ofensiva turca contra 
os Curdos). 

Sempre em inglês, cada delegação aprende a ouvir, a argumentar 
a imaginar e a votar. E, cada participante pode sentir na pele a 
experiência de ser um interveniente das Nações Unidas (que 
apresenta abertura de espírito, pratica a diplomacia e domina os 
assuntos internacionais). Finalmente, não poderíamos deixar de 
sublinhar que, no final do GOMUN, os nossos alunos de 11º ano, 
Bailo Daillo, que representava a França no Security Council, e 
Miguel Guimarães, que representava a Austrália na General 
Assemblly , receberam menções honrosas de Melhores 
Delegados. 
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Conferências Eco-Escola 
O Desenvolvimento Sustentável é um dos compromissos do LFIP, e o principal do grupo Eco-Escola. Neste âmbito, 

foram realizadas várias conferências antes das férias de Carnaval. 

 

Por um lado, uma antiga aluna, Alexandra Pinto, que estuda atualmente em Scienes Po de Paris, veio animar duas 

conferências: uma destinada aos alunos de 10º ano, tendo falado sobre o Estudo dos ecossistemas; a segunda 

destinada aos eco-delegados da primária, sobre As influências dos seres humanos na biodiversidade. 

Por outro lado, com o intuito de levar  a cabo ações concretas no LFIP, M. Charrette (pai de alunos do LFIP) fez uma 

apresentação sobre a Biodiversidade, para os alunos de 11º ano, e propôs um projeto de recolha de sementes para 

ajudar associações que em África tentam reflorestar algumas regiões. 

Prevenir a dor de costas 
No âmbito do Comissão de Educação para a Saúde e a Cidadania, o Dr. Jorge Alves 

interveio junto dos alunos de 6º ano para abordar o tema « Dor de costas ». 

Após uma presentação sobre as causas e as atitudes que, no nosso dia a dia, podem 

conduzir à dor de costas, os alunos deram o seu testemunho e o Dr. Jorge Alves partilhou 

ferramentas e conselhos que permitem evitar este tipo de problemas desde tenra idade. 

 

Ateliê BD com Sofia Neto 
No final do mês de janeiro, nas aulas de artes plásticas, os alunos de 6 º e 8º anos 

tiveram a sorte de participar num ateliê de banda desenhada, sob a orientação de Sofia 

Neto (que possui um mestrado em banda desenhada, pela EESI de Angoulême, e um 

diploma em artes multimédia da FBAUP).  

Os alunos inventaram histórias, criando animais e plantas surrealistas. 
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Visita pedagógica às caves do vinho do Porto 
No dia 12 de fevereiro, os alunos de 12º ano da Secção Europeia visitaram as caves do vinho do Porto Adriano 
Ramos Pinto e o respetivo museu. Não se tratou de uma visita turística tradicional, pois teve um forte cariz 
pedagógico, tendo permitido abordar transversalmente temas que os alunos estudam em várias disciplinas no seu dia 
a dia. 

Inicialmente, a visita foi feita em inglês por Lisa Guérin, uma antiga aluna do LFIP que trabalha na empresa Ramos 
Pinto. Em seguida, os alunos assistiram a conferências sobre os processos bioquímicos de vinificação (por Thomas 
Rogerson) e sobre o marketing e a exportação (por Nuno Sampaio Maia). 

Para além da calorosa receção, esta visita permitiu atingir os objetivos do projeto, aliando economia, sociologia, 
marketing, biologia e o processo de fermentação (sem esquecer, obviamente, a disciplina de inglês). 

Os serviços de Logística, Manutenção e Limpeza 
Supervisionados por Marisa Leblan, que é também a responsável pelos Serviços de Restauração e 

Transportes (dos quais falaremos num artigo próximo), estes três serviços, muito discretos aos olhos 

do público, são, no entanto, essenciais ao bom funcionamento do nosso estabelecimento. 

 

Primeiro, temos a Logística que está sob a responsabilidade de Vasco Santos. 

Ele é o elo entre todos os serviços internos do LFIP (exceto restauração) e o 

« mundo exterior », onde constantemente adquirimos ferramentas e materiais de 

vários tipos. 

 

 

Temos também a equipa de Manutenção, composta pelo Sr. Casimiro e pelo Sr. 

José. Ambos são os responsáveis pelo bom estado das nossas instalações, em 

termos de funcionamento e de segurança. Como o « Mc Gyver », eles solucionam 

todos os problemas que surgem no dia a dia do LFIP. 

 

 

Finalmente, temos a Dª Rosa, e a sua fabulosa equipa de pessoal de limpeza, que, diariamente, 

fazem com que dentro do nosso estabelecimento todos os alunos, funcionários e visitantes se sintam 

tão bem como em casa, com condições de higiene irrepreensíveis. 

 

 

 

Sem estas equipas nos bastidores, o LFIP não seria o que é . Devemos estar cientes de que uma grande parte do bem estar da nossa 

comunidade depende do trabalho bem feito. 
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4a  Edição do Torneio Serge Leblanc  

Este torneio tornou-se o ponto alto do final da temporada futebolística, 

que terá lugar no dia 21 de junho próximo. 

Graças ao entusiasmo de todos os organizadores, este evento tem 

vindo a ganhar notoriedade e foi apresentado no programa Filhos & 

Cadilhos, transmitido no sábado, dia 1 de fevereiro, no Porto Canal. 

Este canal acompanhará o desenrolar do torneio e dar-lhe-á, ainda, 

maior reconhecimento. 

Trata-se de uma excelente forma de testemunhar o espírito de equipa 

do nosso « clube» e de continuar a unir a comunidade de pais e filhos. 

Marquem nas vossas agendas, para passarem um dia em família e 

virem apoiar a equipa do LFIP! 

Torneio NBA Júnior 
 

No 1º dia do torneio NBA Júnior, sábado 25 de janeiro, a equipa de 

basquetebol do LFIP, que veste este ano o equipamento do LA Lakers, 

apresentou-se com 13 jogadores e um árbitro. Deu uma excelente 

imagem da qualidade desportiva do nosso estabelecimento, tendo 

obtido três vitórias em três jogos! 

Estas vitórias têm um valor especial, visto que uma das equipas 

favoritas jogou, por engano, com alunos do escalão superior! 

A nossa equipa, que prima por atitudes de fairplay, aceitou jogar nestas 

condições e prometeu dar o seu melhor. 

Valeu bem a pena, pois foi com grande alegria que os nossos alunos 

conseguiram uma fantástica vitória pelo par 64-69 contra essa equipa. 

A etapa seguinte teve lugar no dia 15 de fevereiro no CDUP. A nossa 

equipa impôs-se uma vez mais graças à qualidade do seu jogo, 

conseguindo três vitórias em três jogos e jogando contra equipas 

federadas. 

Este grupo que tem um excelente espírito de sacrífico e compromisso 

vê, assim, os seus esforços recompensados.  

Ainda temos que jogar mais dois jogos (14/03/2020), sendo um contra 

o 2º classificado, mas, tendo em conta o desempenho dos nossos 

alunos, temos grandes expectativas. 

Um agradecimento muito especial aos professores de educação física 

que acompanham estes alunos, ao fim de semana, e lhes dão o apoio 

necessário. 

 
Futebol ! Futebol, Futebol! 
 

Jogo filhos jogam contra as mães 
Para além dos tradicionais jogos de futebol, no sábado, dia 25 de 

janeiro, realizou-se um jogo inédito no seio da nossa comunidade 

escolar! 

Os alunos do 2º ano disputaram um jogo de futebol contra as mães. 

Foi, sobretudo, um grande momento de convívio e fraternidade. 

Por outro lado, as equipas de 8º e 9º anos continuam a avançar na 

competição do desporto escolar, ganhando jogo após jogo! 


