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Do LFIP para a Universidade 
Uma das condições de candidatura à matrícula e inscrição no Ensino Supe-

rior é a titularidade das provas de ingresso que permitem avaliar a capaci-

dade para a frequência do curso pretendido. 

Para os estudantes titulares de cursos não portugueses legalmente equiva-

lentes ao ensino secundário português, as provas de ingresso podem ser 

substituídas por exames finais de disciplinas daqueles cursos (BAC), nos 

termos do disposto no artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de 

setembro, na sua redação atualizada pelo Decreto-Lei n.º 90/2008, de 30 

de maio.  

Os estudantes que tenham realizado provas de ingresso e exames estran-

geiros (BAC) que se encontrem válidos, não podem recorrer às provas de 

ingresso quando tenham realizado exames estrangeiros de disciplinas ho-

mólogas dessas provas.  

 

É necessário efetuar o pedido de atribuição de senha. 

O pedido de atribuição de senha é realizado na plataforma online e inicia-

se com uma inscrição prévia do aluno . De seguida, o sistema envia uma 

mensagem para o e-mail indicado, com um link de confirmação.  

Ao aceder a este link, o aluno deve imprimir o recibo de confirmação do 

pedido e entregá-lo junto da Escola Secundária ou do Gabinete de Acesso 

ao Ensino Superior que indicou, para confirmação e validação dos elemen-

tos de identificação que constam no pedido.  

Após validação do pedido pela Escola Secundária ou pelo Gabinete de 

Acesso ao Ensino Superior, a senha é enviada imediatamente para o e-

mail do aluno. Para os pedidos efetuados até maio: durante o referido mês; 

para os pedidos efetuados a partir de maio: automática e instantaneamente 

no momento da validação pela escola secundária ou Gabinete de Acesso 

ao Ensino Superior.  

 

… >> 

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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Estágio de observação em empresa  
 

O que é um estágio de observação? 
O estágio de observação que realizam os alunos do 8º ano levá-los-á a descobrir o 

mundo do trabalho, bem como as diferentes profissões existentes na empresa. Estes  

vários encontros com profissionais ajudarão a:  

 construir futuras escolhas  

 e a tomar consciência da dificuldade, da dureza e/ou do rigor de algumas 

profissões. 
 

Os alunos que realizam este estágio têm 13/14 anos, muitos não têm qualquer ideia  

acerca do que querem fazer mais tarde, nem da diversidade de profissões que se lhes 

oferecem. No seu estágio em empresa, o aluno não terá um posto de trabalho 

propriamente dito, porque tal é proibido por lei, e também não terá um (mini) estágio 

profissional.  
 

Contudo, o aluno poderá efetuar pequenas atividades sob a vigilância e de acordo com os trabalho leves 

autorizados aos menores pela lei do trabalho.  

 

O tutor responsável pelo adolescente encarregar-se-á de focalizar a atenção deste durante os 3 dias.  

Para tal, o profissional que enquadra o aluno explicar-lhe-á quais são as diferentes profissões e trabalhos da 

empresa e como estes se articulam no seu conjunto.  
 

Empresas dos mais variados setores que colaboraram com o LFIP nos estágios 2017: 

RTP – Nova Era – Global Noticias ; Clínicas Veterinárias ; Hotelaria ; Hospital de Coimbra ; Clínica médica, 

Restaurantes; Artesanato; LIPO; Cloudinfo; El Corte Inglês; CIMAR; Design; Design de moda; Caseking-Portugal; 

Informática; Imobiliária, Centro de investigação científica; Museu; Casa da Música; Ateliê de Arte com metal; Loja 

comercial; BMW; ZOO, creche; ENGMINDERA; SALVADOR CAETANO. 
 

A apresentação oral do estágio perante um Juri: 
 

 

>>… 

O aluno deve efetuar o pedido de acesso. 

Preencher o formulário disponível online.  

De seguida, o sistema apresenta o recibo do pedido. O recibo deverá ser entregue junto de um Gabinete de Acesso 

ao Ensino Superior, juntamente com a restante documentação.  

A candidatura dos estudantes que pretendam utilizar os exames estrangeiros realizados em substituição das provas 

de ingresso deve ser instruída com os seguintes documentos:  

 cópia do recibo comprovativo do pedido de substituição realizado online, com indicação das opções, com pedido 

de substituição de provas de ingresso;  

 documento emitido pela entidade legalmente competente do país a que respeita a habilitação do ensino 

secundário não português, indicando a classificação final do curso (BAC) e as classificações obtidas nos exames 

finais desse curso que pretendam que substituam as provas de ingresso;  

 documento comprovativo da equivalência do curso não português ao ensino secundário português, incluindo a 

classificação final do curso, convertida para a escala de 0 a 200; 

 documento comprovativo da satisfação dos pré-requisitos, se necessários para a instituição e curso a que 

concorre.   
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Fórum das profissões 2017 

 

Este ano, uma vez mais,  decorreu o “Fórum das profissões”, 

com a participação ativa de muitos profissionais que 

expuseram,  perante a curiosidade dos alunos  do LFIP, a sua  

experiência profissional  (desde a diplomacia, às artes visuais, 

passando pelo mundo da ciência e da economia). O êxito do 

fórum das profissões  foi corroborado pelos alunos que aderiram 

com entusiasmo a esta iniciativa. 

 

Por ocasião do "Lunch Talk", organizado pelo CDI, os nossos 

alunos do secundário tiveram a oportunidade de trocar ideias com 

o reconhecido médico, especialista em medicina legal,  Prof. 

Doutor  José Eduardo Pinto da Costa, que lhes falou da sua 

profissão e da medicina legal em Portugal. Um encontro muito 

instrutivo que poderá ter despertado algumas vocações...  

Os pavilhões dos percursos  “Portes Ouvertes 2017” 



Le Tour d’Horizon NewsLetter N°15 Abril 2017 



 Projeto «Mobilité» no 10º ano  
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Carolina e Capucine 
Os   alunos do LFIP e seus 

correspondentes belgas 
Obra de Joana de Vasconcelos 

no espaço dos alunos 

A Carolina Graça, tal como outros alunos do LFIP que frequentam o 10º ano LFIP, decidiu participar no Projeto 

“Mobilité en seconde”, um programa de intercâmbio entre alunos da rede de liceus franceses em todo o mundo.  

A Carolina escolheu o Lycée Français Jean Monnet- Bruxelas e como correspondente a Capucine, uma colega 

belga do mesmo ano escolar e da mesma idade.  Este programa decorreu do dia 8 ao dia 22 de janeiro. A Carolina 

ficou alojada em casa da família da colega, viveu no seu ambiente e conheceu a sua cultura.  

 

Como era o teu dia a dia nesta experiência ?  

Logo à chegada, gostei muito da minha correspondente, a Capucine. Fiquei a viver em casa dela e acompanhava-a 

para o liceu e na sua vida social, com os seus amigos. A casa ficava um pouco distante e a deslocação era feita em 

autocarro escolar que passava às 07H00, por isso tínhamos de nos levantar muito cedo.  

Tomávamos o pequeno-almoço que tinha como base um pão tradicional belga muito bom. O almoço era no liceu e, 

à noite, jantávamos em casa, normalmente, uma refeição ligeira.  

 
E a vida no liceu?  
O liceu era muito grande e era bastante diferente do LFIP. Tenho alguma dificuldade em explicar .... Talvez por ser 

tão grande não haja grande proximidade entre os alunos, nem entre eles e os professores. Há uma grande 

mobilidade dos alunos, que na sua maioria vêm de países diversos e estão ali pouco tempo. Poucos são os alunos 

que estão no liceu desde a Maternelle, como acontece aqui connosco. Não sei dizer se estes fatores trazem 

vantagens ou desvantagens. Achei  os alunos, de um modo geral, mais “maduros”, principalmente os rapazes.  É 

uma excelente escola, gostei muito de lá ter estado e gostaria mesmo de estudar lá. No programa escolar, têm mais  

opções em termos de línguas, por exemplo : italiano, mandarim, holandês. Aqui, no LFIP, não temos  espaços de 

convívio cobertos e lá, como as condições climatéricas são mais rigorosas, com muita chuva, eles têm muitos 

espaços cobertos onde os alunos podem estar. O espaço é todo preparado  e decorado pelos alunos e é lá que 

passam os tempos livres.  

 
E a Capucine, que achou ela do Porto e do nosso liceu?  
Ela veio comigo quando regressei e ficou cá duas semanas em minha casa, como prevê o programa. A Capucine 

achou o nosso liceu diferente, mas gostou de um modo geral. Ela gostou muito do nosso clima, que permite ter uma 

vida ao ar livre, algo a que ela não está habituada. Ela ficou também muito entusiasmada com o mar, adorava 

passear na praia.  

 
Aconselhas aos teus colegas a experiência?  
Sem dúvida. Foi uma ótima experiência, quer a minha estadia em Bruxelas, quer o facto de ter recebido a Capucine  

em minha casa. Até já tenho  em minha casa uma nova correspondente espanhola, mas de outro programa de 

intercâmbio.  

 


