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Tal como anunciámos no número anterior, esta Newsletter evolui e, 

doravante,  comportará não só as atividades realizadas no domínio da 

educação para a saúde como também as atividades relativas à cidadania. 

Surgiu, assim, a necessidade de um novo título para rebatizar esta 

publicação 
Bullying em meio escolar 
 

Mme Leitão, pediatra, realizou uma apresentação junto dos 
alunos do 6º ano com o intuito de alertar para os 

problemas do bullying em meio escolar. 
Não se podem confundir as pequenas intimidações (lamentáveis, mas muito 

presentes no caráter de alguns), com maus-tratos repetidos por parte de um 

líder (que intimida e manipula), quando tal atentar contra os direitos e 

dignidade da vítima. Neste caso, estaremos perante um verdadeiro bullying. 

 O bullying pode ser classificado em 3 grandes categorias: física (que se 

verifica sobretudo entre rapazes), psicológico e emocional (sobretudo entre 

raparigas) e o ciberbullying “moderno” que afeta rapazes e raparigas 

(desenvolve-se particularmente através das redes sociais). 

Uma criança ou adolescente vítima de bullying apresenta sintomas, tais 

como tristeza, irritabilidade, agressividade, dor de cabeça ou dor de barriga, 

insucesso escolar, abandono das atividades extraescolares, insónia ...Mal o 

problema seja identificado, os adultos devem tentar que a vítima e os 

colegas desta e do próprio agressor quebrem o silêncio. Muitas vezes, 

também estes são vítimas de intimidação. 

 

Quer em França quer em Portugal, o bullying e o ciberbullying são 

considerados crimes puníveis, que podem levar ao pagamento de multas ou 

a pena de prisão. 
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Agenda do 2º trimestre 

MATERNELLE 

NÍVEL AÇÂO INTERVENIENTE DATA 

PS 
Lavagem das mãos:  
Crianças + Funcionários da cantins 

   6 março 

MS Prevenção para evitar piolhos Professores MS 

Réka Baptista 
 24 março 

GS Perigos da exposição solar     10 março 

CP 

(x3) 
     

ELÉMENTAIRE 

CE1 

(x3) 
  

    

CE2 

(x4) 
  

    

CM1 

(x4) 
Equilibro alimentar  F.Rolando  Fevereiro 

CM2 

(x3) 
Sensibilização para os  gestos de primeiros 
socorros  Enfermeira  13,16 et 25 janeiro 

 

6e 

(x4) 

Os perigos da utilização do telemóvel e outras 
onda  F. Rolando  14 & 15 fevereiro 

5e 

(x3) 
 

  

  

  

A. Leitao 

  

29 março 

4e 

(x4) 

Planeamento familiar : contraceção 

Informação sobre as Doenças Sexualmente 

Tranmissiveis 

  

Ameaças / Bullying 

Centro de Saúde +  

Enferrmeira 

  

 A. Leitao 

 13 et 14 março 

3e 

(x3) 
Sensibilização para os  gestos de primeiros 
socorros 

 Enfermeira  Fin Nov16 

LYCÉE 

2
de

 EURO 
Sensibilização para os  gestos de primeiros 
socorros 

Enfermeira+ Professores  26 & 27 janeiro 

O2de 
Sensibilização para os  gestos de primeiros 
socorros 

   9 março 

1
ère

 EURO 
Pollution effects on human health 

Malaria and climate 
    

1
ère Gestão do estresse  M. Dias 

10/01 todos 

18/01 & 15/02 opcional  

Term       

        

  
8e "Café des Parents" : "Benefícios do chá 
verde e da alimentação alcalina” 

   25 janeiro 
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A prevenção, uma arma para lutar contra os piolhos 
 

Ensinar regras sobre segurança e os primeiros socorros às crianças e reforçar esta aprendizagem ao longo da 

escolaridade é uma preocupação constante nas escolas 

 

Esta formação, no LFIP, realiza-se para todos os alunos das 

turmas de 5º, 9º e 10º anos e é efetuada pela enfermeira do 

liceu. 

 

A formação começa pelos reflexos de base: a utilização 

correta do número das urgências (para que entendam que, 

com um simples gesto, solicitamos socorro junto dos 

serviços de saúde, da polícia ou dos bombeiros), o que 

fazer caso se parta um dente e como reagir face a um caso 

de perda de consciência … 

 

Em função da maturidade dos nossos alunos, não nos 

limitamos a reforçar a informação transmitida em anos 

anteriores, abordamos assuntos mais complexos, tais como 

deslocação de feridos, o gesto de Heimlich, a posição lateral 

de segurança, as crises alérgicas ... 

 Prevenir os acidentes é, no entanto, o ato educativo mais 

importante, porque “mais vale prevenir do que remediar” 

 

Santé & Citoyenneté 

Formação para os primeiros socorros  

NewsLetter N°8 Mars 2017 

Todos os anos,  a nossa enfermeira dirige-se aos alunos  de MS para evocar, de forma lúdica, 

este problema.  
Face  a uma situação que é recorrente, a prevenção é o elemento essencial da proteção. 

Algumas informações que os adultos devem saber: 

Antes de mais, é aconselhável lavar regularmente a cabeça das crianças com produtos (de preferência naturais) que  

criem uma barreira protetora contra os ataques dos piolhos. 

Depois, é preciso estar atento aos primeiros sinais de coceira persistente e, em caso de dúvida, acionar o plano de 

eliminação dos possíveis “invasores”. 

Por fim, é preciso romper a “lei do silêncio”, uma vez que qualquer pessoa pode ser afetada por este flagelo.  

 

É, pois, essencial e urgente comunicar sobre o assunto 

junto da equipa pedagógica, logo que sejam detetados 

piolhos, para que os vários intervenientes da 

comunidade educativa possam erradicar a “epidemia”, 

difundindo informação e conselhos com a maior 

brevidade possível.  

 

Um piolho não salta, ele desloca-se andando.Evitar não só 
o contacto com outras cabeças mas também os bonés, os 
casacos, as almofadas ...ajudará a reduzir o flagelo. 
 

Um piolho fora do seu 
ambiente capilar só 
sobrevive durante 24 
horas.  Lavar e separar a 
roupa (de casa e 
vestuário) permite 
interromper a cadeia de 
transmissão do 
problema.  
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Operação “Beach Clean Up”  
 

Sob um sol radioso, os alunos de 7º ano recolheram cerca de 120 kg 

de resíduos na “Praia do Homem”. Garrafas, fios de pesca, palitos de 

chupa-chupa, muito plástico … Algum lixo foi colocado à parte para 

dar origem a criações artísticas  após as férias. A mensagem parece 

ter passado! 
 

A reciclagem dos resíduos, uma obrigação de todos 
 

O LFIP está, há vários anos, envolvido no projeto Eco-escola, que visa sensibilizar os alunos para o desenvolvimento 

sustentável através de diversas atividades.. O balanço das ações já realizadas levou a que nos fosse atribuída a 

bandeira verde que flutua à entrada do liceu e que certifica o nosso empenho no que respeita ao meio ambiente. 

Dos vários projetos implementados, damos particular importância à reciclagem . De forma a melhorar as suas práticas, 

o LFIP estabeleceu uma parceria com a LIPOR (Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto). 

 

A LIPOR fornece-nos, por exemplo, algum material de reciclagem e participa em ações de formação junto dos eco-

delegados e dos funcionários responsáveis pela triagem dos resíduos. 

Em todos os cantos do LFIP, existem caixotes do lixo devidamente identificados para realizar diretamente a triagem: 

papel/cartão, plásticos (incluindo as tampas azuis), pilhas. Os eco-delegados, organizados em brigadas de diagnóstico, 

realizam ações sobre como economizar energia. As obras em curso, desde setembro, dificultaram um pouco esta 

tarefa, mas, após a sua conclusão, serão colocados e devidamente sinalizados novos contentores fornecidos pela 

LIPOR. Os eco-delegados encarregar-se-ão de realizar uma campanha de informação sobre os gestos adequados, 

junto de todos os alunos. 

 

Além disso, este ano, o LFIP tentar transpor um outro patamar: compostagem dos resíduos biológicos e vegetais. Esta 

ação vai, uma vez mais, envolver todos os intervenientes da escola (alunos, jardineiros, funcionários da cantina). Duas 

turmas da primária já realizaram uma formação sobre este tema e está prevista outra, em breve, para os professores 

interessados. Pela sua participação, receberão um pequeno compostor para apartamento. 
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Cidadão europeu, eu ? Ah bom ! 
 

Viajar de Portugal para Espanha, depois para França (e porque não para a Áustria, ou 

mais longe ainda),  sem ter que parar em qualquer posto fronteiriço não é algo  normal? 

Poderíamos pensar que “caíram lá dentro quando eram pequenos” estes jovens para 

quem a Europa, ou mais concretamente a União Europeia, é uma evidência. É tão 

natural que nem parecem ter consciência de que já são cidadãos europeus, nem de 

todas as vantagens que poderão usufruir à escala da União Europeia. 

 

Demonstrar que a Europa se vive e se vê todos os dias no nosso dia a 

dia, provocar algumas questões, suscitar a curiosidade sobre o 

funcionamento das instituições, mostrar que partilhamos a 28 (por 

enquanto …) valores fortes que nos protegem de uma nova guerra, eram 

estes os objetivos  da “Association Graine Europe” quando se deslocou 

ao LFIP, nos dias 13 e 14 de fevereiro, para fazer uma apresentação 

junto dos alunos de 9º e 10º anos. Com, “cereja no topo do bolo”, a 

presença de Fred, o famoso jornalista parceiro de Jamy na emissão 

“C´est pas sorcier”, que também fez uma visita surpresa aos alunos de 

5º ano. 

 

Aposta ganha, perante alunos que se mostraram interessados, 

pertinentes e, por fim, sensibilizados para a missão que terão daqui 

por alguns anos, fazendo as escolhas certas como cidadãos europeus 

 

Estacionamento em frente ao LFIP  
Respeitemos a sinalização 

Primeiras noções de segurança rodoviária 
 

Carros estacionados em dupla fila, em cima das passadeiras, ao longo das linhas 

amarelas ou viaturas que circulam com excesso de velocidade junto à escola … 

este é o quotidiano do nosso estabelecimento, aliado à falta de civismo ao volante. 

É, pois, a segurança das crianças e o nosso papel enquanto adultos educadores 

que está em causa. 

 

Por esta razão, uma vez mais, a Brigada de Intervenção do 4º ano, acompanhada 

por polícias da Câmara Municipal do Porto, realizou, no dia 27 de janeiro, uma ação 

subtil e diplomática de tomada de consciência junto dos infratores ao código da 

estrada, à saída do LFIP. 

 

O balanço foi, como habitualmente, positivo e permitiu que os nossos alunos 

enriquecessem o seu percurso de cidadania. 

 

Em diferentes momentos do seu percurso escolar (maternelle, primária e collège) 

os nossos alunos recebem formação, adaptada ao respetivo nível, sobre a 

segurança rodoviária. Esta preparação conduz à obtenção do ASSR2 (Attestation 

Scolaire de Securité Routière), no 9º ano de escolaridade, necessária em França 

quando se faz a inscrição para tirar a carta de condução. 

 

No mês de fevereiro, os alunos da GS receberam a vista de formadoras da ACP 

(Automóvel Clube de Portugal) que, através de uma situação virtual, lhes 

ensinaram as atitudes a adotar para estar em segurança na via pública. 
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Rua Gil Eanes 21 , 4150-348 Porto, Portugal   
tél. : +351 226 153 030  fax : +351 226 153 039 
www.lfip.pt 

A “Caixa de Pétri” 
Continuação e final da experiência  
 

No número anterior,  apresentámos a experiência da “Caixa de Petri, na qual as crianças do 1º ano introduziram os 

dedos “contaminados” (não lavados). 
 Alguns dias depois, foi este o resultado observado ao microscópio ótico. Podemos ver que os microrganismos 

presentes nas mãos que não tinham sido la 
 

Dia Mundial contra a Sida  
1 de dezembro 
O dia mundial contra a Sida é um dos momentos privilegiados para os alunos do 11º 

ano receberem informações sobre este assunto, tomarem consciência dos perigos 

desta doença e dos meios de prevenção para a evitar. 
 

“Le Café des Parents” 
 
No âmbito dos encontros de “Café des Parents” foi 

realizada uma apresentação sobre os “Benefícios do 

chá verde e a alimentação alcalina”.  
Se o assunto lhe interessa, poderá consultar a página 

consagrada à Associação dos Pais dos Alunos ,   no 

site do LFIP, para obter informações relativas a este e a 

outros temas 
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