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Semana das Artes 
A «Semana das Artes»,  que teve lugar de 4 a 8 de fevereiro, tornou-se um 

evento incontornável para a Escola Primária. 

Este ano, o tema foi inspirado nas dez palavras que ilustrarão a « Semana 

da Francofonia », durante o mês de março. 

Com efeito, as letras, as palavras, as frases têm significado… e podem 

facilitar a compreensão ou torná-la enigmática. 

Todo um universo oferecido à criação! 

Logogramas dos alunos do 1º ano, turmas A e C  

O objetivo é recriar o grafismo de uma letra do alfabeto, inserindo um 

elemento externo ao alfabeto. Por exemplo, um aluno pode criar um A 

com a pata de um pássaro e completar esse início de letra com um traço 

que a torne reconhecível. 

 

Arabescos do 5º ano 

Os alunos criaram sólidos 

(pirâmides, cubos, cones, 

cilindros prismas) em papel 

colorido. Os sólidos foram 

construídos de modo a formar 

um pavimento que termina 

num afresco com repetidos 

arabescos. 

Ateliê de pintura do 3º ano 



 2 

 

 Lettre d’information Nº6                                                                   Março 2019 

Ideogramas 
chineses com giz 
espesso e pintura 
com tinta pelos 

alunos do 1º ano B 

O autorretrato dos alunos de PS 

Renc’Art com Alexandra Rafael 
Alexandra Rafael (que vos apresentámos no número anterior) é uma artista portuguesa especialista em gravura e, 

mais particularmente, na procura de processos de impressão de transferência em superfície. Desde então, participou 

em várias exposições e galerias artísticas em todo o país 

Alexandra Rafael realizou uma apresentação pública  do respetivo trabalho, no final de janeiro, no âmbito de Renc`Art :  

 

Foi com energia que os 
alunos de MS deixaram os  

seus traços ! 
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Viagens pedagógicas ao estrangeiro 
«A viagem do ano» é sempre um momento importante para os 

nossos alunos. Há viagens como a de 8º ano a Dublin, ou as de 11º 

ano a Espanha ou a Alemanha (segundo a língua viva estudada) que 

são mais marcantes a longo termo. 

As nossas equipas pedagógicas, que felicitamos pelo seu empenho, 

propõem no programa destas viagens visitas pedagógicas e culturais 

agradáveis e tentam sempre integrar aspetos que os nossos alunos 

não terão, certamente, ocasião de experienciar durante viagens em 

família. 

  

Viagem dos alunos de 8º ano a Dublin 

Visto que muitos alunos já tiveram oportunidade de visitar Londres, 

Dublin tornou-se, há vários anos, a primeira grande viagem escolar 

ao estrangeiro que propomos aos nossos alunos. 

Assim, é possível, em boas condições e num ambiente menos 

stressante do que o de uma grande capital, descobrir uma parte 

histórica e cultural do Reino Unido. 

Todos os grandes clássicos de Dublin são abordados e, como os 

irlandeses são acolhedores e não querem desiludir os visitantes, 

fazem o que podem para que esteja bom tempo! 

 

Viagem dos alunos de 11º ano  

Estas viagens, para além do cariz pedagógico, possibilitam uma 

verdadeira imersão cultural. Na realidade, os alunos são acolhidos 

por famílias, com as quais partilham refeições, sobretudo à noite, e 

cujos filhos (no caso de Espanha) são também os respetivos 

correspondentes. Estas viagens permitem pôr em prática os 

conhecimentos linguísticos já estudados. 

à Andaluzia 

Uma vez no «acampamento base», em Posadas, uma cidade situada 

no norte da Andaluzia, os alunos divertem-se durante três dias na 

região e visitam, sucessivammente, Sevilha (de bicicleta), Granada, 

depois Cordova. 

Também são organizadas atividades lúdicas com as famílias e a 

estadia termina com uma visita e um almoço no liceu dos 

correspondentes. 

à Alemanha 

Esta viagem concentra-se na cidade de Berlim e, mais 

particularmente, na sua história (passada e mais recente), bem como 

a da sua população (vida quotidiana, costumes, cultura …). 

Esta  viagem permite que os alunos «tomem a temperatura » da 

cidade e estabeleçam a ligação ao programa estudado nas aulas de 

História. 
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Ateliê de escrita com o romancista Yves-Marie Clément 
Yves-Marie Clément, professor e autor de inúmeros romances para a 

juventude, já veio várias vezes animar ateliês de leitura, relacionados com os 

seus romances,  junto dos nossos alunos de 5º e 6º anos. 

Durante o mês de fevereiro, passou dois dias com os nossos alunos de 10º 

ano, turma A, para partilhar a sua abordagem de criação e coordenar um 

longo trabalho coletivo de escrita literária de ficção (variando o tema, a 

criação das personagens, pondo em prática a mesma tonalidade). 

Os objetivos são: entender o ato criativo, ultrapassar alguns bloqueios 

ligados à escrita, trabalhar em equipa e, sobretudo, desenvolver o gosto pela 

escrita e pela leitura. 

Alguns títulos : Le Puma aux yeux d'émeraude (prémio da liberdade) e mais 

recentemente para adultos Terminal 2A e L'or assassin. 

1
ª
 participação do LFIP no GOMUN  

Os Model United Nations (MUN) são simulações das conferências 

das Nações Unidas que se realizam no mundo inteiro. 

Este ano, durante dois dias, 16 alunos da Secção Europeia 

debateram brilhantemente vários temas internacionais 

contemporâneos:  

A guerra civil no Yemen, 

A crise humanitária e económica na Venezuela, 

O óleo de palma e as sua implicações, 

A intervenção militar na Ossétia do Sul, 

As mutilações genitais femininas. 

 

Foi uma excelente oportunidade para usarem as competências 

em inglês, num contexto próximo da realidade, e interagir com 

outros alunos de escolas do Porto.  Já estão prontos para 

participar no GOMUN 2020! 
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Descubro a minha cidade : Porto  

Este projeto, que é comum às  quatro turmas de 2º ano, permite  que 

os alunos deste nível, ao longo do ano, descubram a cidade, a sua 

história e o meio envolvente com um olhar diferente do habitual. 

Desde o início do ano, três visitas de «interior» já foram 

organizadas à Casa do Infante, ao Museu do Elétrico e à Igreja de 

São Francisco. 

As visitas ao exterior realizar-se-ão quando chegar o bom tempo. 

Prometemos dar-vos mais notícias. 

7ème Forum des Métiers 

Uma tarde  de encontros entre os nossos alunos de 9º e 

10º anos e profissionais de várias áreas . Um  momento 

verdadeiramente agradável, muito enriquecedor  para 

todos. 

Os nossos alunos tiiveram a possibilidade de fazer  

perguntas  sobre domínios e profissões que lhes podem 

interessar para a futura orientação profissional. Para 

além disso, também ficaram a saber quais os estudos 

necessários, as vantagens e os inconvenientes de 

algumas profissões. 

Da parte dos adultos, esta experência também é vista 

com agrado e sentido de responsablidade,  como se 

tratasse da passagem de testemunho à geração mais 

jovem. 

Agradecemos , uma vez mais, aos cerca de quarenta 

profissionais que dedicaram esta tarde aos nossos 

alunos. 
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Saúde- Cidadania 

Sono e Tecnologia 
A evolução das tecnologias de comunicação constitui um 
progresso fabuloso, porém, paralelamente, também afeta 
insidiosamente a nossa saúde. 

Os alunos de 5º ano assistiram a uma apresentação sobre 
o tema « Sono e Tecnologia ». A Srª Rolando alertou-os 
para as consequências do uso das tecnologias à noite, 
antes de irem dormir. 

Na verdade, estes aparelhos produzem uma « luz  azul » 
que mantém o cérebro desperto e reduz a produção de 
melatonina, que ajuda a adormecer e a regenerar o nosso 
corpo durante o sono. 

Seria, portanto, benéfico para a nossa saúde e, sobretudo, 
para a dos nossos filhos criar o hábito de não utilizar o écrã 
2h antes de ir dormir (e, se tal não for possível, utilizar 
óculos ou filtros especiasi), colocar os aparelhos em  
« modo avião » e, de preferência, desligar a internet. 

Como se proteger dos perigos da internet 

As crianças crescem com a internet, mas não estão 

« vacinadas » contra os seus perigos. Gostaríamos de as 

informar a este respeito e, no âmbito da Educação para os 

Media e a Informação, alertamos os alunos de 6º ano para 

que evitem cair nas armadilhas (e fraudes) mais comuns 

do mundo cibernético. 

 Assim, por um lado, um membro da PSP veio fazer uma 

apresentação geral, por outro lado, um membro do nosso 

Serviço Informático, através de troca de impressões e de 

casos concretos, abordou temas como: a veracidade da 

informação, os download (legais/ilegais)  estendendo-se a 

direitos de autor, as atitudes de comunicação e de ciber-

assédio, a proteção da vida privada, de dados pssoais e 

de menores. 

O dia de S. Valentim organizado pelo CVL 

A operação dia de São Valentim, no dia 14 de fevereiro, à semelhança dos 

anos anteriores, foi um verdadeiro sucesso,  

Na realidade, por um 1€, os alunos do collège e do lycée que quiseram 

participar tiveram a possibilidade de enviar , através da equipa do CVL, 

uma rosa acompanhada de uma pequena mensagem de reconhecimento,  

de amizade ou de amor …. a um (a)  destinatário (a) (adulto ou aluno). 

Recolha solidária Emmaus 

A recolha solidária a favor da associação Emmaus (Portugal) organizada no início do mês de fevereiro foi um verdadeiro 

sucesso. Agradecemos a todos os participantes  a generosidade e a colaboração nesta ação solidária. 
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Carnaval’19 no LFIP 
Este ano, o Canaval`19 do LFIP realizou-se em ambiente tropical. Como habitualmente, foram muitos os pais e os avós 

dos nossos alunos que quiseram assistir. 

Primeiro, os alunos do ensino pré-escolar desfilaram no ginásio. Um pouco impressionados por todos os olhares (de 

ternura) que os observavam, conseguiram dançar ao som das músicas escolhidas pelas professoras. 

Depois, foi a vez dos alunos da primária desfilarem, excecionalmente (devido às obras do edifício D), no recreio da 

primária, transformado, para a ocasião, em « sambrodromo ».  


