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Editorial 
A crise sanitária também perturbou a Newsletter que recebiam 

regularmente. Por um lado, porque não era, evidentemente,  a prioridade 

durante este período tão atípico; por outro lado, os eventos que 

tradicionalmente dá a conhecer foram anulados, como viagens escolares, 

projetos pedagógicos ou as Portas Abertas. 

Todavia, o nosso estabelecimento continuou ativo, de forma bastante 

diferente, com algumas dificuldades e inquietações, mas com muita vontade 

de responder a um desafio inédito e para o qual ninguém estava preparado. 

Esta newletter é, pois, um testemunho deste período que teve início no dia 

16 de março e terminou recentemente: um longo período de ensino à 

distância interrompido, para os alunos da maternelle, no dia 1 de junho de 

2020, e para os alunos de 12º ano, que tiveram a merecida cerimónia de 

finalistas. Embora tenha sido uma cerimónia mais modesta, esperamos que  

a conservem como uma boa lembrança. 

Esperamos que esta newsletter seja uma exceção e que retome, em 

setembro próximo, a velocidade de cruzeiro. 

Boa leitura ! 
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A comunidade escolar em confinamento 
Nos dias anteriores ao início do confinamento, a Direção tinha aprovado 

um Protocolo de Urgência, com o intuito de organizar a coordenação de 

prevenção da infeção no estabelecimento, bem como o tratamento e 

isolamento de qualquer membro que apresentasse sintomas que 

indiciassem a doença. 

O encerramento de todos os estabelecimentos de ensino foi decretado na 

quinta-feira, dia 12 de março de 2020, com efeito a partir do dia 16 de 

março de 2020. 

Embora não houvesse aulas, durante os primeiros dias de confinamento, 

alguns membros da administração organizaram a « hibernação » do 

LFIP. Depois, cada um ficou confinado em casa e em teletrabalho. 

O primeiro dia oficial de confinamento foi, entre outros aspetos, 

consagrado para colocar à disposição dos alunos, ausentes no último dia 

em que a escola esteve aberta, os respetivos materiais (que foram 

retirados dos cacifos nessa altura e agrupados no ginásio). 

Podemos dizer que a semana que antecedeu a decisão oficial de decretar 

o confinamento foi muito confusa. Cerca de 500 alunos (em 1250) já 

estavam, por decisão dos pais, em confinamento. 

Durante este período, mais do que nunca talvez e de forma diferente, a comunicação entre os membros da comunidade 

escolar intensificou-se. 

Neste contexto sem precedentes, foi dada especial atenção ao feedback dos pais. Em geral, após a realização de um 

inquérito, entre 75 e 80% dos pais consideraram que a continuidade pedagógica implementada pelo LFIP era 

satisfatória. 

Nestas circunstâncias de ensino à distância, era essencial, por um 

lado, apoiar pedagogicamente os alunos que, mais do que nunca, 

poderiam apresentar dificuldades por falta de assiduidade e de 

trabalho (inicialmente, muitos pensavam que o confinamento era 

sinónimo de férias, mas não era!). Por outro lado, era necessário 

disponibilizar os meios que tínhamos à nossa disposição, para 

facilitar a aprendizagem à distância dos alunos menos autónomos, 

em termos tecnológicos, e dos pais que não tinham possibilidade de 

dar apoio pedagógico aos filhos. 

O Facebook, mais do que nunca, permitiu divulgar o trabalho que a 

nossa comunidade fez à distância. Aliás, esta Newsletter só foi 

possível graças aos posts que foram enviados 

Escola deserta, sem gritos de crianças. 

Até as gaivotas a abandonaram, pois não tinham quem lhes desse comida! 
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A Maternelle à distância (1) 
Alguns dos objetivos do Ensino Pré-escolar são a aprendizagem da língua, a socialização, a descoberta do mundo. 

Certamente, pôr as crianças em confinamento não será o melhor método para atingir esses objetivos.  

Todavia, era necessário tentar, apesar das circunstâncias! E, como « em tempo de guerra é preciso lutar com as armas 

que temos », a equipa da Maternelle revelou uma grande imaginação, disponibilizando aos pais, intermediários 

fundamentais durante este período (que nem sempre estavam equipados para), as ferramentas necessárias para que as 

crianças, onde quer que se encontrassem, através de um tablet ou de um computador, pudessem continuar a progredir e 

a desenvolver as suas capacidades cognitivas. 

Impressoras, computadores, tablets, telefones, lápis e outros acessórios disponíveis em qualquer lar, tudo foi permitido 

para manter as crianças ativas.  

Outro elemento fundamental foi a organização de videoconferências. Permitiram que as crianças mantivessem o 

contacto com os respetivos professores e com os colegas. E, eventualmente para muitos, tomar consciência de que, 

para além da linha do horizonte e através de um ecrã, a vida daqueles que nos são próximos continua, apesar de não 

termos contacto presencial. 

 

Uma mãe construiu engenhosamnete o 

quadro da sala de aula em casa! 

A professora Isabel Girão 
cantava e enviava as 
gravações para os alunos  
mais novos. 

Outros usaram o que tinham à mão para 
reproduzir as principais partes do corpo humano. 

O momento consagrado à leitura de 
histórias na marmothèque também se 
adaptou a esta nova situação. 

Os prestadores de serviços para as atividades 
extraescolares também colaboraram no ensino 
à distância (aqui uma aluna estava em 
videoconferência com o Colégio de Música do 
Porto). 

Ninguém desiste! 
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A Maternelle à distância (2) 

O confinamento explicado aos mais novos : 

Atividade motora para os alunos 
dos 5 anos 

Fazer uma flor com o próprio corpo e os objetos do quotidiano 

Como fazer a chamada através do Facebook? E 
esperar pela reação do aluno. Isto não é 
interatividade?! 

As crianças cantam à distância 

Atividade flores e borboletas 
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Atividade ovos da Páscoa na Maternelle  

Num período em que as viagens eram proibidas, nada impedia os alunos dos 5 anos de sonhar em viajar pelo mundo, graças aos seus passaportes.

O futebol em casa 

Apesar do confinamento, os nossos jogadores de futebol, que não podiam treinar como habitualmente, mantiveram o 

contacto à distância. 

Em conjunto, analisaram jogos, definiram estratégias de ataque e, mais importante, mantiveram  a forma, continuando 

a fazer alguns treinos a um bom ritmo, diante do ecrã, para estarem em forma quando voltarem ao campo e aos 

torneios! 
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A Primária à distância 
Numa fase em que constroem os saberes elementares, falar, ler, escrever e contar, o confinamento foi um desafio para 

todos. Os alunos da faixa etária 6-10 anos, embora estivessem muito motivados, têm ainda uma autonomia limitada e 

não dominam com grande destreza as ferramentas digitais. 

Nos níveis da Primária, o ensino baseia-se essencialmente na transmissão presencial de proximidade, e o afeto 

também é muito importante. Assim, a colaboração entre a equipa pedagógica e os pais foi fundamental durante este 

período. 

Os professores (que utilizam as ferramentas digitais para uso 

pessoal) tiveram de adaptar com grande rapidez as aulas para 

um formato digital, adequado ao seu público (uma tarefa difícil e 

muito demorada quando não se tem experiência técnica). Para 

além disso, tal como os pais que estavam em teletrabalho, 

também os nossos professores tiveram de lidar com o 

confinamento dos próprios filhos. 

Após alguma hesitação sobre o método e a organização mais 

adequados, toda a comunidade se adaptou e retomou a sua  

velocidade de cruzeiro. Conseguimos, assim, que a transmissão 

dos documentos e a realização das vidoconferências  

ocorressem com fluidez. 

Ainda que a situação não fosse a ideal (não podemos esquecer 

que estávamos numa situação de crise) os objetivo, apesar das 

restrições, sempre foram ajudar os alunos a progredir e 

transmitir-lhes os conhecimentos inicialmente previstos. Para a 

maioria dos alunos, estes objetivo terão sido atingidos. Para os 

restantes, foi implementado um apoio personalizado, para 

minimizar ao máximo o impacto negativo deste confinamento. 

 

Semana da francofonia 

No âmbito da Semana da Francofonia (que se realizou de 14 a 22 de 

março), cujo tema deste ano era « Au fil de l´eau », foram propostas 

atividades artísticas aos alunos do 5º ano, utilizando a palavra 

« aquarela ». 

A “Grande Lessive” 

Este ano, o tema adaptou-se ao 

confinamento. Uma vez que não podíamos 

expor os desenhos, foi decidido « florir as 

nossas janelas ». Os alunos fizeram as flores 

de papel e penduraram-nas nas janelas. 

Todos os meios são bons para compensar a distância. 
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O Collège e o Lycée à distância (1) 
Os alunos já estão muito familiarizados com as tecnologias da comunicação, por isso 

a maioria não teve problemas em adaptar-se ao ensino à distância. Em poucos dias, 

dominavam completamente esta nova forma de trabalhar. 

Por sua vez, toda a equipa pedagógica se adaptou ao ensino à distância e, para além 

de se apropriar das novas ferramentas, como Classroom e as videoconferências 

(através de Meet ou Zoom), esteve muito atenta à assiduidade dos alunos. Nestes 

momentos, os pais, por sua vez, puderam fazer uma supervisão parcial do empenho 

dos filhos e acompanhá-los um pouco nos estudos. No entanto, os adolescentes 

tornaram-se os atores principais e os responsáveis pela sua aprendizagem. 

 

Em circunstâncias excecionais, 
medidas excecionais: o LFIP 
enviou por correio 160 livros de 
leitura (Dom Juan, Le mariage de 
Figaro) aos alunos de 11º ano, 
para que eles pudessem preparar  
o exame de francês... 

E os exames no meio disto tudo !? 

A pergunta que todos colocaram no início do confinamento foi: E se o confinamento 

durar, como é que se vão realizar os exames do Brevet e do Baccalauréat? 

Tínhamos esperança de que tudo voltasse rapidamente ao normal e que, mesmo 

que as condições não fossem as ideais, os exames teriam lugar. 

Todavia, acabou por não haver exames. 

O confinamento prolongou-se e, à medida que os dias iam passando, tivemos de nos 

render às evidências: o regresso à normalidade de toda a sociedade seria lento e 

faseado. Assim, a realização dos exames (embora sejam os pilares das nossas 

referências intelectuais) tornava-se cada vez menos provável. 

Após três semanas de confinamento ( e sabendo que ainda teríamos mais três no 

mínimo), os exames foram oficialmente suspensos. 

O Ministério da Educação Nacional (francês, do qual o LFIP depende) anunciou que 

os exames do Brevet e do Baccalauréat tinham sido suspensos e que a obtenção 

dos diplomas se faria, excecionalmente este ano, com base na avaliação contínua. 
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O Collège e o Lycée à distância (2) 
 

Projeto ADN suspenso 

Uma estudante retida no Porto passou o 
confinamento a 8000 km de casa. 

O confinamento começou quando o 

projeto de ADN estava no auge. Os 

alunos foram, portanto, repatriados, 

tendo em conta as condições definidas 

por cada país. Todania, uma aluna do 

Lycée Fraçais do Panamá ficou retida no 

Porto na sequência do encerramento 

das fronteiras. 

A aluna ficou, assim,  confinada a 8000 

Km de casa, contando sempre com a 

compreensão e a benevolência da 

família que a acolheu.  No que diz 

respeito ao ensino, teve aulas à 

distância, como todos os outros alunos 

do 10º ano  do LFIP. 

 

 

Coaching desportivo on-line 
Tal como aconteceu com os ginásios, que tiveram de encerrar, os nossos professores de Educação Física tornaram-se 

coaching on-line. Regularmente, postaram vídeos para que todos os alunos (bem como as famílias) pudessem manter a 

boa forma física. 

A montagem de vídeos (História e Geografia, Línguas, …) permitiu realizar inúmeros trabalhos de expressão oral. 

Desafio ADN - alunos de 10º ano 
O desafio ADN permitiu que os alunos de 10º ano construíssem, com 

objetos do dia a dia, réplicas de ADN.  
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Grafismos em Artes Plásticas 

No âmbito da Semana da Francofonia, os alunos do 8º 

ano participaram num ateliê prático na aula de Artes 

Plásticas subordinado ao tema as palavras que, mais 

próximas ou mais distantes, designam a água; são de 

uma riqueza infinita, são um convite à viagem, à 

reflexão, ao prazer e à poesia. 

Foram utilizadas várias técnicas: tinta da china e  

tipografia. 

Alguns trabalhos realizados pelos alunos do 8º ano, em 

referência ao artista neerlandês, Maurits Cornelis Escher 

(1898-1972). É muitas vezes inspirado pelos matemáticos 

e suas obras representam construções impossíveis de 

explorações do infinito. 

A informação sem fronteiras?  

No âmbito da Semana da Imprensa e dos Media, no final do mês de março, os alunos do 8º ano realizaram uma 

exposição virtual. Elaboraram a primeira página de vários jornais, inspirando-se na sua viagem a Londres. 

Foi uma oportunidade para articular o trabalho realizado no CDI, sobre a compreensão e a descodificação da primeira 

página da imprensa internacional, e o trabalho realizado em Geografia, sobre o turismo. 
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Continuidade do compromisso solidário 

 
 

 

Aquando do encerramento, o 

LFIP entregou à Obra 

Diocesana de Promoção Social 

5 litros de solução 

hidroalcoólica, uma caixa de 

máscaras e vários quilos de 

fruta e legumes... 

LFIP colocou as suas impressoras 3D à disposição de um pai de um aluno que  

transformou a sua empresa - CPOLEE - para produzir viseiras de proteção. 

Os 60 kits produzidos por dia foram oferecidos à equipa de cuidados médicos dos 

hospitais de São João e de Santo António. 

O Serviço de informática 
Este serviço é supervisionado pelo engenheiro informático Gilles Meilhac e 

conta também com o técnico Paulo Silva. A seu cargo têm a gestão, a 

manutenção e a segurança de todo o sistema informático (computadores, 

software, rede, dados, …) do LFIP. 

De um modo geral, a nossa rede divide-se em dois sistemas. Um dá 

resposta às necessidades pedagógicas de professores e alunos, o outro 

trata de toda a gestão administrativa da comunidade escolar (alunos, pais, 

funcionários e terceiros). 

Durante a situação de crise e de stress devido ao confinamento, o Serviço de Informática do LFIP também redobrou 

esforços para dar assistência material a toda a comunidade escolar (cf. final deste artigo), bem como uma « hotline » 

junto de professores, pais e  alunos. 

Disponíveis quase 24 h por dia, também garantiram, mais do que o habitual, a sustentabilidade do sistema virtual (mais 

solicitado do que nunca) e a segurança, porque é nestes momentos de maior tensão (quando as pessoas estão menos 

atentas a alguns detalhes) que o crime informático é mais ativo. 

Finalmente, graças a esta equipa, alguns professores tiveram formação a um ritmo bastante rápido, para tirarem o 

máximo benefício das novas tecnologias e continuarem a propor aulas, nas melhores condições, aos seus alunos. 

 

Continuidade do compromisso de solidariedade (cont.) 

Setenta computadores portáteis, habitualmente utilizados pelos alunos do secundário no âmbito das várias disciplinas, 

foram preparados pela nossa equipa para serem usados fora da escola e colocados à disposição das famílias do LFIP 

(para que os alunos tivessem as condições necessárias para seguirem o ensino à distância). 
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A Direção dá os parabéns a todos os membros da nossa comunidade (alunos, pais e professores) pelo esforço 

realizado e pelos resultados obtidos. 

Agora, é tempo de curar as « feridas » (mais ou menos profundas, dependendo de cada um). Após dois meses 

de férias bem merecidas por todos, regressaremos para um novo ano letivo (2020-2021), com resiliência, 

entusiasmo e motivação. 

 

 

Rumo ao fim do desconfinamento 

A Maternelle: o regresso às aulas 
No dia 1 de junho, sob um belo sol, uma centena de alunos da maternelle voltou à escola. 

As professoras, as auxiliares de ação educativa, com a ajuda da Vida Escolar, acolheram, 

com grande satisfação, respeitando o protocolo sanitário implementado segundo as 

recomendações da DGS e do Ministério da Educação, os nossos alunos mais novos. 

Com este regresso, os alunos tiveram oportunidade de voltar à sala sua de aula, mas os 

alunos da MS (4 anos) e da GS (5 anos) puderam ainda descobrir um espaço que antes 

do confinamento não podiam frequentar: o recreio dos alunos mais velhos! 

Estes grandes espaços e outros que ainda não conheciam, como por exemplo o lago, 

foram motivo de grandes sorrisos e muita alegria 

As professoras incutiram um ritmo de 

trabalho e os alunos voltaram a ter 

contacto com a língua francófona. A 

professora de Música, Isabel Girão, 

também conseguiu repor, através das 

sessões de Zoom na sala de judo, alguma 

normalidade a este mês de junho com 

muito sol! 

 

Cerimónia dos alunos finalistas: "Bac Off" 
 
Despedimo-nos dos nossos alunos finalistas (12º ano), que se autonomearam “Bac Off”, durante uma cerimónia que 

teve menos convívio do que em anos anteriores, mas não sem grande emoção!  

O LFIP está orgulhoso por ter acompanhado estes finalistas ao longo do seu percurso escolar, até ao fim da escolarida-

de obrigatória. Estamos convictos de que os preparamos para enfrentarem os desafios que os aguardam. 

  


