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Saúde, cidadania... encontrarão, neste número, uma síntese das principais 

ações que fizeram a atualidade nestas áreas durante o 3º trimestre. 

Mundo dos Sabores 
Mais uma vez, este ano letivo, as três turmas do CM2 

participaram no projeto “Mundo dos Sabores”, do 

Programa SimCidade, promovido pela Câmara 

Municipal do Porto, através do Pelouro da Educação, 

Organização e Planeamento.  
 

Trata-se de um projeto transversal que 

tem como objetivos promover hábitos 

de uma alimentação saudável e 

interligar as disciplinas da escola e os 

temas abordados nos equipamentos 

visitados. 

Os temas abordados nas sessões em 

que os nossos alunos participaram 

foram os seguintes: a alimentação 

saudável, a decoração das mesas, as 

plantas aromáticas e a descoberta de 

sabores. 

Os alunos visitaram os seguintes locais: 

Casa Museu Marta Ortigão Sampaio 

(excecionalmente este ano, devido a 

obras no museu, as técnicas deslocaram-

se à nossa escola), Centro de Educação 

Ambiental do Núcleo Rural do Parque da 

Cidade e Museu do Vinho do Porto. 

Também recebemos a visita da 

nutricionista do projeto. 

No início do projeto, a cada turma foi atribuído um fruto e uma hortícola. A 

partir daí, os alunos tiveram de recolher material necessário, para a 

elaboração de um calendário para o próximo ano letivo.  

O projeto terminou com a sessão de 

encerramento, que decorreu no auditório 

da Biblioteca Almeida Garrett, onde os 

alunos apresentaram ao público os 

respetivos frutos e hortícolas, sob a forma 

de poesia, e participaram num quizz. 

Desta vez, a nossa escola não ganhou o 

1º lugar. Fica para o ano! Todos os alunos 

receberam um diploma de participação e 

um calendário escolar. 
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Corridas Solidárias : Maternelle  12/05   CP –CM1 : 10/05     CM2-Te : 11/05 

Agenda do 3º trimestre 

 

MATERNELLE 

NÌVEL AÇÃO INTERVENIENTE DATA 

PS       

MS       

GS 

 Perigos da exposição solar 

 Prevenção segurança rodoviária: bons reflexos dos 

peões 

 Médico escolar 

 Automóvel Club de 

Portugal 

 12/05 

   

ELÉMENTAIRE 

CP 
(x3) 

 Prevenção segurança rodoviária: bons reflexos dos 

peões 

 Automóvel Club de Portugal   

CE1 
(x3) 

 Prevenção segurança rodoviária : Operação “coup de 

poing” 

 PSP   

CE2 
(x4) 

 Prevenção segurança rodoviária : Operação “coup de 

poing” 

 PSP   

CM1 
(x4) 

 Prevenção segurança rodoviária: Operação “coup de 

poing” 
 PSP  17/03 + 18/05 

CM2 
(x3) 

 O mundo dos sabores (cont. e conclusão) 

  

 Prevenção segurança rodoviária : Operação “coup de 

poing” 

 Nutricionista e Presidente 

da Câmara do Porto 

(Margarida 

Silva): 
  
 PSP 

 Fim 02/05 

  

  

COLLÈGE 

6e 
(x4) 

 Perigos da internet: : "La Net attitude"  Mme Carbon  2 sessões — fim 15/05 

5e 
(x3) 

 Prevenção tabagismo 
  
 ASSR1 

  Dra. R.Boaventura 

(pneumologista) + Médico 

escolar 
 Mme Carbon 

 29/05 
  
 3h de preparação + 

4e 
(x4) 

 Drogas/álcool - dependência  Dra C. Novais  06/06 

3e 
(x3) 

 ASSR2:   
 2h de preparação + 

exame 07/04 

LYCÉE 

2
de

 EURO 
 Pollution effects on human health 
  Malaria and climate 

 Mme Darré   

2
de 

  Sensibilização para os gestos de primeiros socorros 

  Prevenção tabagismo 

  Enfermeira + professor 

 Dra. Leonor 

 2B depois do dia 22/05 

 18/05/2016 

1
ère

 EURO  Puberty and contraception   Mme Darré   

1
ère  Despistagem e prevenção do cancro  Pediatra do IPO (Armando  02/05 

Term       
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Prevenção de dependência de 

álcool , droga e tabaco 
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Todos nós sabemos que a adolescência nem sempre é 

fácil, surgem as dúvidas de quem são, surgem as 

necessidades de afirmação, de novas experiências, o 

álcool, o tabaco e as drogas são de fácil acesso… 

Quando entra no organismo, o álcool vai diretamente para 

a corrente sanguínea, chegando rapidamente ao cérebro... 

Como a criança está em desenvolvimento, pode prejudicar 

a formação dos neurónios,  trazendo problemas de 

aprendizagem e de desenvolvimento psicomotor.  

O álcool e drogas modificam a atividade mental, as 

sensações, os comportamentos… 

 

No âmbito do CESC, realizámos neste trimestre várias 

atividades. Convidámos 2 pneumologistas e 1 

pedopsiquiatra para falarem com os nossos alunos sobre 

estes temas. Acreditamos que a escola tem um papel 

importante na prevenção para a saúde. 

 

Aqui fica um resumo, feito pelos nossos alunos do 10º ano, 

da conferência sobre o tabaco com a Doutora Leonor 

Mendonça e Almeida, do serviço de pneumologia do 

centro Hospitalar de São João 

 

O tabaco era uma planta da família das solinaceas e que, 

antigamente, era principalmente fumada durante rituais 

mágicos. Foi importada da Europa no séc. XVI por Jean 

Nicot (o seu nome deu origem à palavra « Nicotina »). 

Antigamente, em estratégias de marketing fotografavam-se 

pessoas conhecidas a fumar, o que transmitia charme e 

elegância (por exemplo, James Bond).  

 

Vimos depois os constituintes do tabaco: Aerossol (fase 

gasosa, partículas), Monoxide de carbono, Amónio, 

Nicotina (para fazer uma dependência), Filtro. 

 

 

A Doutora também nos falou dos diferentes tipos de 

dependência :  

Dependência física: desejo imperioso de fumar; 

sensação de perda quando o fumador é privado do 

hábito 

Dependência psíquica: prazer de fumar; melhor 

gestão do stress. 

 

O tabaco pode causar entre outras doenças graves:  

Cancro do pulmão / da cavidade oral / da laringue / do 

estômago (do aparelho digestivo) / do aparelho 

urinário... 

Doenças no aparelho respiratório : agudização de 

asma; pneumonia … 

 Doenças no aparelho cardiovascular: Aterosclerose; 

Hipertensão arterial; Doença coronária … 

 

Quais são as vantagens em deixar de fumar: Redução 

da pressão arterial (primeiras 48h); melhoria da função 

pulmonar (primeiro ano); o risco de ter um AVC = a 

uma pessoa que nunca fumou (5 anos depois); redução 

do risco de ter cancro do pulmão .  

 

Em conclusão, podemos dizer que um fumador só tem 

vantagens se parar de fumar, porque o tabaco causa a 

morte de mais 5 milhões de pessoas por ano.” 
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Da ASSR à carta de condução (em frança)   
 
A educação para a segurança rodoviária é uma das missões educativas incumbidas às 

escolas. 

Desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário, o LFIP prepara os alunos para 

que estes tenham um comportamento responsável na rua e na estrada. 

 

Esta formação é validada no 7º e no 9º anos através de um exame que testa os conhecimentos dos alunos sobre os 

riscos e as regras para cada tipo de utente (peão, ciclista, ciclomotorista, passageiro de automóvel, futuro 

automobilista). Também permite verificar os conhecimentos adquiridos, ao longo da escolaridade, em matéria de 

segurança rodoviária. 

 

Tal como em anos anteriores, após uma formação de 3 horas (para os alunos de 7º ano) e uma revisão de 2 horas 

(para os alunos de 9º ano), TODOS os nossos alunos obtiveram a respetiva ASSR (Certificado Escolar de Segurança 

Rodoviária). 

Em França, a validação dos conhecimentos necessários para a obtenção da carta de condução efetua-se da seguinte 

forma: 

 

Na escola 

ASSR1 – 7º ano
  
(+/-12 ans) : é exigida para a preparação do « Brevet » de Segurança Rodoviária e deve ficar na 

posse do aluno e da família  

ASSR2 – 9º (+/- 14 ans) : é exigida aquando da inscrição para a prova teórica da carta de condução e deve ficar na 

posse do aluno e da família  

Fora da escola 

BSR – a partir dos 14 anos : permite conduzir ciclomotores de 50 cm
³
 ou quadriciclos ligeiros. É obtido após uma 

formação teórica e uma formação prática 

Código e condução acompanhada– a partir dos 15 anos : Os candidatos, após terem obtido o código e uma 

formação inicial de 20 horas de condução efetiva na via pública com um monitor, podem começar a conduzir 

sob a vigilância de um adulto previamente designado para o efeito 

Carta de condução – 18 anos : é obtida após uma formação realizada numa autoescola ou após a validação da 

carta de condução acompanhada  

Alteração da circulação junto ao LFIP 
Com o objetivo de melhorar a circulação automóvel, facilitar o estacionamento e garantir mais segurança junto ao 

LFIP, a CM Porto procedeu a alguns melhoramentos.  

 

Estas obras contribuem para faciltar o acesso em segurança ao LFIP que, desde já, agradece a todos aqueles que 

contribuíram para a sua realização. 

Instalação de dissuasores no passeio poente 

Rebaixamento do passeio e instalação de pavimento tátil na 
travessia de peões 

Estacionamento de curta duração 

Reforço da sinalização nas interseções 

Instalação de balizas de posição cilíndricas flexíveis junto às 
travessias de peões 

Sentido único nos arruamentos que envolvem o jardim público. 

Estacionamento longitudinal e ambos os lados do jardim 
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Corridas solidárias’17 
Como é tradição, nesta época do ano, o LFIP 

organizou três corridas solidárias para todos os 

alunos, desde o ensino pré-escolar até ao 12º ano de 

escolaridade.  

 

Foram realizadas no Parque de Serralves (CP-CM1), 

no Parque da Cidade (CM2-Te) e no nosso 

estabelecimento (Maternelle). 

 

Toda a comunidade escolar correu para apoiar a Associação APELA (Associação Portuguesa de Esclerose Lateral 

Amiotrófica) e o pequeno Tiaguinho.  

 

O objetivo foi tentar sensibilizar todos os participantes para a necessidade de ajudar quem sofre de doenças e/ou 

deficiências. 

A energia contagiante de todos os atletas foi, sem dúvida, a melhor mensagem desta manhã desportiva para a APELA 

e Tiaguinho. 

Os pequenos passitos quiseram juntar-se, 

mais uma vez, à iniciativa solidária do LFIP e 

não deixaram o crédito por mãos alheias. 

Os alunos da primária correram em Serralves… 

… e os alunos mais 

crescidos correram no 

Parque da Cidade 
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Comissão de Restauração 
A Comissão de Restauração, que conta com a presença 
assídua e pertinente dos representantes dos alunos, 
durante este ano letivo, refletiu sobre os produtos que 
estão à venda na nova cafeteria, aberta das 8h às 16h sem 
interrupção. 

Sempre com o intuito de promover um consumo 
responsável e ponderado, propomos, atualmente, uma 
variedade de sumos caseiros de frutas, gelados de frutas 
naturais, sem açúcar nem corantes. 

Diariamente, a Júlia e a Cláudia elaboram pastelaria 
diversa (crepes, bolos de chocolate ou de frutas,…) assim 
como sandes, quiches e wraps para o almoço de adultos e 
de alunos do secundário.  

Venham saborear as nossas especialidades saudáveis 
num espaço agradável, luminoso, único! 

 

 

 

Às segundas-feiras, na cantina escolar, temos o prazer 
de contar com a colaboração da chef francesa Patricia 
Fardilha, que traz o seu “savoir-faire” e o seu bom humor. 

Durante a “Semana Verde”,  as ementas apresentadas 
foram particularmente variadas e enriquecidas pelo chef 
francês Christophe Cazier, convidado pela EUREST. 

Na hora das refeições, o Chef Christophe partilhou a sua 
experiência bem como o seu amor pela sua profissão, 
com muita gentileza. A sua presença foi unanimemente 
apreciada. 

NET’ATTITUDE 
A Internet é um mundo virtual, no entanto deve reger-se pelas regras de 

« utilização da internet de forma responsável » 

 

Na parte dos programas educativos que se referem à EMI (educação para os 

media e informação), a equipa pedagógica do LFIP visa sensibilizar os alunos 

para estes comportamentos de internautas responsáveis. 
 

Não pretendemos simplesmente explicar que fazer cópias ilegais de textos ou de imagens pode ser um ato punível por 

lei. Também procuramos que os nossos alunos adquiriam um espírito crítico face às informações que leem ou 

recebem, que saibam adotar o comportamento correto e conheçam as precauções essenciais indispensáveis que 

deverão tomar para protegerem a sua privacidade e assegurarem a sua segurança na Internet. 
 

Este percurso de sensibilização já ocorre no LFIP de forma coerente há 10 anos, para os alunos da primária até ao 6º 

ano. Ao longo dos anos, constatámos que os alunos tomaram consciência da importância da “Net`Attitude”, o que 

prova que devemos dar continuidade aos nossos esforços. Contamos sempre com o apoio indispensável da família 

para vigilância. 

 

Alguns sites úteis para descobrirem mais informações e partilharem, eventualmente, com os vossos filhos : 

http://www.internetsanscrainte.fr/ 

http://www.miudossegurosna.net/ 

http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.miudossegurosna.net/
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Todos juntos com o “Tiaguinho” 
Dado que o LFIP é uma escola que se caracteriza, entre outras 

coisas, por apresentar uma forte vertente solidária, os alunos da 

turma C de 3ème decidiram contribuir e ajudar mais uma causa.  

 

Desta vez, não foi uma instituição, mas sim um menino de 5 anos 

chamado Tiago, que sofre de um cancro raro (neuroblastoma) e 

cujos pais necessitam de ajuda monetária para suportar as 

despesas de uma cura que só encontraram nos Estados Unidos da 

América.  

 

Esta turma envolveu-se neste projeto porque os alunos tiveram 

conhecimento do caso e ficaram sensibilizados com a história e 

também porque, no âmbito da disciplina de Inglês, foi-lhes sugerido 

pela professora Vera Viana que criassem um projeto de 

solidariedade social, uma vez que estavam a estudar o tema 'Do 

something!'.  
 

Assim, no dia das Portas Abertas do LFIP (18 de março), e depois de 

bastantes horas de trabalho árduo em equipa, estes mesmos alunos 

angariaram 1320€ 'Pelo Tiaguinho',somente com uma atividade/jogo 

que consistia em fazer um furo (=2€) numa das duas caixas 

disponíveis (e elaboradas pelos alunos com a ajuda do professor de 

Artes Plásticas, Jérémy Pajeanc) e descobrir de que cor era a bola 

que saía, para saber qual o chocolate a que se tinha direito.  

Além disso, fizeram um vídeo em Inglês no qual explicaram a história 

deste pequeno guerreiro, não só divulgando o problema desta família 

mas também apelando à contribuição de todos. Parabéns pela 

excelente iniciativa! Temos muito orgulho nestes nossos alunos! 

 

Exposição Solar 
A 12/05, a médica da escola foi às 3 classes de GS, falar 

sobre Exposição Solar e a sua Prevenção. 

Foi explicado às crianças o que é o Sol, quais os benefícios (como a produção de 

calor, energia, produção de Vitamina D, contribuição para o bem-estar, etc.) e 

malefícios  (queimaduras, doenças oculares e de pele, envelhecimento, entre 

outros) da exposição solar. 
 

Foram mostradas  imagens que os ajudaram a questionar sobre os benefícios e malefícios do sol. 

Com a ajuda de um “Super-herói” , as crianças foram descobrindo como se podem proteger do Sol, 

nomeadamente através de uso de proteção (chapéu, guarda-sol, roupa leve e clara, óculos de 

sol), os alimentos e bebidas que devem consumir em maior quantidade, as horas de maior perigo 

e, por último, e talvez o mais importante, o protetor solar (o que é, quando e como deve ser 

utilizado). 

As crianças foram participando na apresentação, respondendo às questões 

levantadas, contando a sua experiência e revelando a sua curiosidade. 
 

Concluíram que o sol poderia ser um “amigo” , mas também um “ inimigo”. 

Pretende-se com isto que as crianças saibam como se podem e 

DEVEM proteger quando expostas ao sol, nas várias 

situações do dia a dia. 



 8 

Saúde & Cidadania NewsLetter N°9 Junho 2017 

Os valores da Europa 

Porque a Europa e os valores defendidos, por ela e por todos 

nós, não se devem resumir apenas a umas meras palavras 

inscritas em documentos, foi com grande entusiasmo, empenho e 

sentido de responsabilidade que os membros do nosso Clube 

Europeu do LFIP se envolveram nas várias atividades 

promovidas ao longo do ano.  

O Dia Nacional do Pijama ou a  recolha de fundos para o 

Tiaguinho são apenas exemplos do empenho e dos valores que 

todos nós defendemos e que representam a União Europeia : 

Respeito pela Dignidade do Homem, Liberdade, Igualdade e 

Solidariedade.  

A seriedade e a vontade de fazer parte de um projeto que 

pretendesse não só divulgar e explicar o funcionamento e as 

instituições que constituem a União Europeia como também 

AGIR junto de toda a comunidade marcaram o trabalho dos 

nossos membros na produção do Jornal do Clube Europeu do 

LFIP. 

Assim, fica aqui um agradecimento a todos aqueles que 

participaram, direta e indiretamente, na promoção dos valores 

que representam a nossa comunidade escolar e a União 

Europeia. 

 

Reunião dos CVL dos liceus 

franceses da Europa 

 

De dois em dois anos, os Vice-Presidentes dos CVL dos 

liceus franceses da Europa reúnem-se para falar sobre o 

funcionamento dos CVL e refletir acerca de futuros projetos 

em comum. 

Após Valência, em 2013, e Milão, em 2015, o Lycée 

Français Gustave Eiffel de Budapeste (Hungria) acolheu os 

participantes assim como diretor da AEFE, M. Bouchard, 

nos dias 30 e 31 de maio. 

 

 

 

 

 

 

 

Os vários pontos abordados referem-se aos projetos 

de mobilidade para enriquecer os percursos 

escolares, a preparação dos estudos superiores e a 

noção de identidade da rede. É também um 

momento privilegiado para os alunos conhecerem os 

seus homólogos de outros estabelecimentos e criar 

relações que irão dinamizar os CVL. 

 

A Maria Beatriz Oliveira representou dignamente o 

LFIP neste evento.  
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Unsere Klassenfahrt nach Berlin 
Die 11. Klasse vom Lycée Français International de Porto ist 

nach Berlin vom 20. bis 24. März 2017 geflogen. Frau Ferreira 

und Frau Teixeira, die Deutschlehrerinnen, haben ihre 28 

Schüler begleitet. 

Die Schüler haben in Friedrichshagen (ortsteil von Berlin) bei 

deutschen Gastfamilien gewohnt. Mit den Gastfamilien konnten 

sie ihre Sprachkenntnisse verbessern und den Alltag einer 

deutschen Familie kennen lernen. Die Gastfamilien waren sehr 

freundlich und das Essen war sehr lecker. Friedrichshagen ist 

ein ruhiger und angenehmer Ort, der am Mugglersee liegt. 

 

Am ersten Tag hatten die Schüler die Möglichkeit einen ganzen 

Tag am Heinitz-Gymnasium in Rüdersdorf zu erleben. Während 

des Begrüβungsfrühstücks haben sie neue Schüler kennen 

gelernt. Zusammen haben sie in Gruppen gearbeitet und alle 

Schüler konnten an zwei Unterrichtsstunden teilnehmen. Das 

war spannend! Zum Schluss haben sie zusammen in der 

Sporthalle verschiedene Sportarten ausprobiert. Es war eine 

schöne und interessante Erfahrung, die sir gerne wiederholen 

würden. 

Drei Tage lang haben die Schüler die Stadt Berlin besichtigt, um 

den geschichtlichen Hintergrund des Landes zu erleben. Die 

wichtigsten Attraktionen waren: der Holocaust Mahnmal, der 

Checkpoint Charlie, das Mauermuseum, der Alexanderplatz, 

das DDR- Museum, die Berliner Mauer und das 

Dokumentationszentrum an der Bernauer Straβe. Als 

Abschlusserlebnis haben die Schüler eine wunderschöne 

Bootsfahrt auf der Spree erlebt. 

Die 11. Klasse und ihre Deutschlehrerinnen möchten sich ganz 

herzlich bei allen an diesem Projekt involvierten Teilnehmer 

bedanken. 

Vielen Dank an Frau Götze für die tolle Organisation. 

Vielen Dank an alle Gastfamilien für den tollen Aufenthalt. 

Vielen Dank an Frau Höppner und an alle beteiligten Lehrern für 

das einmalige Erlebnis am Heinitz-Gymnasium. 

Vielen Dank an alle teilnehmenden Schülern des Heinitz-

Gymnasiums für den tollen Austausch! 
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Semana verde   

de 10 a 13 de Abril 

De 10 a 13 de abril, teve lugar a 3ª edição da « Semana Verde » 
 

O objetivo geral foi sensibilizar a comunidade escolar para os desafios do desenvolvimento sustentável, através de 

conferências e atividades. A fim de envolver os alunos, estes participaram na elaboração e acompanhamento do 

programa. 
 

Foram focados vários temas : a energia, o desperdício, a biodiversidade e a geodiversidade, a alimentação 

sustentável… 
 

Foi também uma oportunidade de trabalhar em parceria com diversas instituições locais - que permitem que a escola se 

abra ao exterior: CIBIO, CIIMAR, AdePorto, LIPOR, EUREST e outros. 
 

Como já aconteceu, várias turmas participaram com entusiasmo nas diferentes atividades, enquadradas pelos seus 

professores e pelos eco-delegados, contribuindo, assim, para o sucesso de um evento que se inseriu plenamente na 

vida do LFIP. 

Conferência sobre a biodiversidade das lagoas com Ana Ferreira do 
CIIMAR, no parque de Serralves, com os alunos do 3º ano 

Ateliê da estação de meteorologia, com o professor Paulo 
Pinheiro do LFIP; os alunos tiveram oportunidade de  

utilizar vários aparelhos de medição 

Os alunos fizeram maquetas dos seres vivos encontrados no recreio 
do LFIP 
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Formação realizada pela LIPOR, para professores 

do LFIP, sobre a compostagem  

Ateliê “fábrica bio” com a Anette. Alguns eco-delegados 

ajudaram os alunos da GS. 

Realização de um hotel para insetos pelos alunos de MS, 
tutoreados pelos alunos de 6º ano. 

Jogos sobre a reciclagem para os alunos de maternelle, 
auxiliados pelos eco-delegados. Jogos emprestados pela 
LIPOR 

Ateliê para os alunos do 3º ano, tutoreados pelos 
alunos do Collège, subordinado ao tema “a 

biodiversidade dos parques e jardins” 

Ateliê “construção de um comedouro para os passarinhos” 
animado por Frédéric Amador e Claire Le Minor, com a ajuda 

de várias turmas do collège  


