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Opções seletivas que existem no 

Ensino Superior Francês 

 As escolas de Engenharia que dão formação em todos os domí-

nios da engenharia (INSA www.groupe-insa.fr/.  IEP- Institut Etu-

des Polytechniques) 

 

 As escolas de comércio, marketing, management, finanças ges-

tão de produção, recursos humanos, comunicação e publicida-

de (KEDG https://kedge.edu. EDHEC https://www.edhec.edu/fr ) … 

 

 Escolas que põem em prática procedimentos de  seleção, no-

meadamente em profissões das áreas:  

 da hotelaria (MAN), das artes (MANAA www.ecoles-

arts.com/diplome/manaa/, DMA…)  

 da arquitetura (ENSA http://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-

architecture)  

 das ciências políticas (IEP http://etudiant.lefigaro.fr/

orientation/trouver-sa-formation/detail/article/sciences-po-

comment-choisir-son-iep-7038/))  

 

 CPGE :Nas “Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles”, durante 

dois anos de estudos exigentes, em liceus públicos ou privados, os 

alunos preparam-se para aceder, sob concurso, a Escolas de Enge-

nharia , de Comércio, de “Grandes Ecoles” literárias. Em caso de 

insucesso no concurso, é possível, sujeitando-se a um regime de 

equivalências, inscrever-se no terceiro ano de licenciatura numa Uni-

versidade.   

 

Existem igualmente: 

 

 BTS : O « Brevet de Technicien Supérieur» é um diploma profissio-

nal de 2 anos que decorre num Liceu público ou privado, em mais de 

uma centena de especialidades, que dá acesso a um setor profissio-

nal bem determinado. 

 

 DUT : O « Diplôme Universitaire de Technologie » é um diploma pro-

fissional de 2 anos, que se prepara na Universidade (IUT) (cf artigo 

pág. seguinte) 

 

Orientação LFIP  
Os elementos de referência 

 O Diretor de turma 

 A permanência quotidiana de Daniel Basto 

 Entrevista de orientação personalizada -  9º, 

11º e 12º anos. 

 As publicações disponíveis no “Centre de 

Documentation” 

 O sítio web do LFIP 

 A PRIO (Personnel Ressource en Information et 

Orientation): Professora Sandrine 

REMELGADO 
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“Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)” 

Como ter acesso a um  IUT?  

Entrar num “Institut universitaire de technologie (IUT)” pode fazer-se logo após a 

obtenção do Bac, quer seja geral ou tecnológico. O candidato pode escolher entre 24 

especialidades no site Admission post-bac (APB). As do setor terciário (comércio,  info-

com, administração…) são muito procuradas. 

Qual é a diferença?  

A formação comporta poucas aulas magistrais e assenta, sobretudo, em trabalhos práticos e na realização de 

projetos. O aluno deve efetuar pelo menos 10 semanas de estágio durante a formação. Esta pode ser realizada em 

regime de alternância : 20% dos estudantes do IUT fazem esta escolha. Tal como o BTS, o IUT põe a tónica na 

aquisição de competências profissionais 

 É possível começar a trabalhar após a obtenção do diploma ?  

 O IUT prepara para uma inserção profissional rápida. Contudo, já em posse de um DUT, a grande maioria dos 

estudantes optam por continuar a sua formação. Muitos escolhem fazer uma licenciatura profissional. Outros integram 

uma Escola de Comércio ou de Engenharia, através de concurso, ou através de equivalências. 

 

Para uma visão mais detalhada, consulte :  

http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/les-clefs-de-la-selection-en-

A “Classe Prépa” um drama ou talvez não? 
O testemunho dos nossos antigos alunos: 
As “Classes Préparatoires aux Grandes Écoles” (CPGE)” preparam, em 2 anos, os 

alunos para o concurso de acesso às “Grandes Écoles” e às Escolas de Engenharia. Para aceder às 

“Grandes Écoles”, localizadas em liceus, é necessário obter o “baccalauréat” e o dossiê do aluno deverá ser 

validado pelo diretor do estabelecimento. 

Francisca Figueiredo (PSCI, Physique et Sciences de l’ingénieur), Marta Martins (PC, Physique-Chimie), Lancelot 

Didillon (ECS, Economique et Commerciale, option Scientifique) et Bernardo Picão (MPSI, Mathématiques, 

Physique et Sciences de l’Ingénieur) aceitaram responder às nossas questões : 

 1/ Porquê a escolha de uma  “classe prépa”? 

 2/ Como são as condições de estudo?  

 3/ Que tal a experiência? Que mensagem querem passar  acerca das  CPGE? 

À pergunta : porquê a opção por uma classe “prépa”?,  cada um apresentou a sua motivação: 

Lancelot Didillon 

No 12º ano, eu queria prosseguir os meus estudo no 

ensino superior num curso pluridisciplinar, porque quer 

as Matemáticas quer as Humanidades me agradavam e 

eu queria,  decididamente, aprofundá-las após o Bac. 

 

 Francisca Figueiredo 

…a formação proposta pelas  “classes préparatoires” 

conduzem-nos não a um diploma, mas  a uma 

preparação para os concursos de acesso ao fim de dois

(ou três) anos. Ao informar-me acerca do tipo de ensino 

proposto, pude ver que se tratava de um ensino 

científico, é verdade, mas que era do mais vasto possível 

e era o modo ideal para “atrasar” a escolha que, na 

altura, parecia tão importante fazer.  

 

Bernardo Picão 

O facto de se tratar de uma formação generalista de alto 

nível também me agradou, uma vez que considero tratar-

se de uma grande mais-valia. Abri a página das 

classificações das “Prepa” no “L’Étudiant” e escolhi a 

primeira como 1ª opção no APB : Louis Legrand em 

MPSI. Felizmente, fui aceite  e aqui estou eu !  

 

Marta Martins 

—Escolhi vir para uma “Prépa”,  em princípio,  por 

significar para mim um desafio, ver do que seria capaz. 

Globalmente, já o facto de vir para França era em si uma 

aventura . Por outro lado, desde sempre, me interessei 

pela aeronáutica e sei que há uma “Grande Ecole” 

especializada neste domínio em Toulouse (Supaéro): A 

“Prépa” é a via para poder aceder a esta Escola…  

  

Não hesite em ler o artigo “A Prépa um drama ou talvez 
não” que será publicado, em breve, na plataforma 
AGORA. Aí, encontrará os testemunhos destes nossos 
antigos alunos.  

https://agora-aefe.fr   
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Caros Pais, participem no 

Fórum !!! 
Procuramos encarregados de educação, 

especialistas, que queiram partilhar 

informações sobre a sua  experiência 

profissional. 

Comunique a sua adesão e a sua e 

disponibilidade  à nossa equipa.  

Utilize os emails :   
sandrine.remelgado@lfip.pt 

psicologo@lfip.pt 

Na construção do seu Percurso de Orientação 

Profissional,  os alunos do LFIP familiarizam-se  com o 

mundo do trabalho. 

8º ano 

28 até 30 de março2017  

11º ano 

Nos dias 24 e 25 de janeiro, os alunos deslocaram-se a Lisboa 

para participar na Semana da Orientação 2017, organizada 

pelo Liceu Francês Charle Lepierre. 

Para informação detalhada, consulte: 

 http://lfcl-lisbon 

 ne.eu/semaine-de-lorientation-2017/  

“Soirée Orientation – France” 
 

O LFIP organizou uma reunião de informação sobre 

o Ensino Superior em França 

 

Terça-feira, 16 de janeiro de 2017 
 

Para informações mais detalhadas, poderá 

consultar: 

         http://www.lfip.pt/fr/page/etudes-superieures 

AS DATAS IMPORTANTES : 

 De 20 de janeiro a 20 de março 18H:  Inscrição, indicação das opções. 

 02 abril: Data limite de confirmação das opções. 

 De 20 de janeiro a 31 de maio: Alteração de ordem das opções. 

 De 08 junho-14H a 13 de junho-14H:  Primeira fase de admissão e resposta  aos candidatos. 

 O mais tardar a 14 de julho: os candidatos  estarão já informados da aceitação da sua opção definitiva  

       para o início do ano letivo em setembro.   

“Soirée Orientation - Portugal” 
Acesso ao Ensino Superior em Portugal   

Destinada aos alunos de 11º e 12º anos e aos pais,  

com a presença de um técnico da « Direção Geral 

Ensino Superior »   

 

Terça-feira, 11 de abril de 2017  às  17H30 
Para informações mais detalhadas, poderá consultar: 

 https://www.dges.gov.pt/pt 

http://www.dges.mctes.pt/guias/ 

9º e 10º anos 

APB é o portal de acesso para a inscrição no Ensino 

Superior em França.  

https://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=accueil  

EM 4  ETAPAS 
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CLOM / MOOC 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLOM, curso online, aberto e intensivo, designado em 

Inglês por MOOC (massive open online course), oferece 

a possibilidade de fazer, através da internet, um curso 

dispensado, em vídeo, por um professor de uma 

Universidade ou de uma “Grande École”, de qualquer 

parte do mundo, ou de uma empresa. 

Eis uma seleção  de MOOC’s totalmente gratuitos que 

podem ser uma ajuda preciosa para todos os alunos do 

Secundário que se questionam acerca do seu “Parcours 

Avenir” depois do BAC. 

 

Introdução à psicologia na 

Universidade 
Este MOOC visa apresentar, em linhas gerais, o que é a 

psicologia e a profissão de psicólogo. Também informa 

sobre outras saídas profissionais possíveis relacionadas 

com a área. 

https://www.funmooc.fr/courses/UT2J/59001S02/

session02/about 

Início do Curso     20 FEV 2017 

 

 

 

 

Introdução aos STAPS 

Este MOOC convida-o a descobrir a realidade dos 

STAPS, as saídas profissionais a que eles dão acesso, 

as verdades acerca do sucesso ou fracasso nesta 

opção. https://www.fun-mooc.fr/courses/UPVD/95002/

session01/about 

Início do Curso      15 Fev 2017 

 

Do átomo ao humano: à raiz do 

vocabulário científico  

 

 

 

 

 

 

Este curso online, gratuito, conduz à etimologia do 

vocabulário científico e médico. É direcionado aos 

alunos do Secundário que se preparam para PACES, 

para uma formação paramédica, para estudos 

científicos , para os STAPS … 

https://www.funmooc.fr/courses/ 

Início do Curso     06 FEV 2017 

 

MATEMÁTICA -A (19) no LFIP 

No  “Diário da República -2ª série - nº 240 ” de 16 dezembro 2016, é reconhecida, sob  certas condições, a 

equivalência de  Maths ES à Matemática A (19), para o acesso à universidade nos cursos de Gestão e 

Economia. 

Esse decreto-lei  define que os alunos da  série ES  devem fazer um: “ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 

DE MATHÉMATIQUES  ES/A “. 

Nos Liceus franceses de Lisboa e do Porto, a preparação para esse exame faz-se em 2 horas de aulas 

semanais no 11º ano e em 3 horas de aula semanais no 12º ano. 

(poderá consultar o decreto-lei em:  https://dre.pt/application/file/105370056. 
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 Projeto «Mobilité» no 10º ano  

Viver uma experiência no estrangeiro permite adquirir uma abertura de espírito e conhecer-se melhor a si mesmo. 

Para além de criar laços com pessoas de culturas diferentes, os jovens viajantes desenvolvem um sentido de 

adaptabilidade e aumentam a sua cultura geral. 

Aqui, apresentamos as primeiras impressões de Maria João e João Maria,  em “mobilidade” em Viena – 

Áustria. 

 

Maria João e João Maria com os seus correspondentes 
e Mme  Rapp, a diretora do Lycée de Viena 

Mª João conta-nos : 

Estou a viver uma das semanas mais felizes da 

minha vida ….O único problema é o frio e as 

temperaturas negativas, às quais não estamos 

nada habituados. Vi nevar pela primeira vez na 

semana passada...  

As experiências que tenho tido permitiram-me 

tornar-me  muito mais autónoma e independente. 

 

E João Maria : 

Cai neve em Viena, e nós saímos para a rua. 

Fomos acolhidos no Lycée com uma imensa 

dedicação pela  CPE—Mme Didier, pelos  

professores e toda a equipa da” Vie Scolaire”. 

Um liceu muito diferente do nosso, mas muito 

interessante . O Lycée Français de Vienne tem 

alunos  de mais de 50 nacionalidades diferentes. 

Os vienenses têm um forte espírito cívico, 

respeitam a natureza e o bem comum. Tenho a 

impressão de que aqui no liceu , em Viena,  toda 

a gente me espanta com uma história diferente 

acerca do seu país ou da sua família….. 

Projeto «Mobilité» –Argentina: de 9 junho até 9 de julho 

 

Na fotografia ao lado, a chegada dos 4 correspondentes 

argentinos ao aeroporto do Porto.  A Equipa “Mobilité” 

argentina chegou em novembro. A sua estadia decorreu de 

09/11 a 09/12. 

Os portugueses partirão em junho. 

 

Visite no  Facebook :  LFIP Officiel 
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