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A primeira edição da «Semana dos Liceus Franceses» do mundo 

decorreu de 12 a 19 de Novembro. Realizaram -se várias atividades, 

nos vários estabelecimentos da rede AEFE, subordinadas a temas 

importantes (as ciências e a inovação, o ensino pré -escolar, a prática 

de exercício físico, a filosofia e a educação para a cidadania, o 

plurilinguismo, o percurso cultural e artístico, a escola inclusiva, a 

orientação, os antigos alunos, ...).  
 

No âmbito deste evento, o LFIP organizou o encontro dos CVL 

(Associação de estudantes) da zona ibérica, nos dias 14 e 15 de 

Novembro.  
 

Durante os dois dias, sob a forma de mesas-redondas, os delegados de 

Barcelona, de Bilbau, de Lisboa, de Madrid, de Málaga, de Valença e, 

obviamente do Porto, bem como profissionais de educação, especialistas e 

cientistas abordaram o tema “Desenvolvimento sustentável”, não só nas 

instalações do nosso estabelecimento como também na sala do Conselho 

Municipal da Câmara do Porto. 

Profissionais e especialistas que nos honraram com a sua presença:  

 Christine JACQUEMYN :  IA-IPR SVT na AEFE para a Escola do 

Desenvolvimento Sustentável  

 Pedro VITERBO, diretor do departamento de Meteorologia e Geofísica 

do IPMA (Centro europeu para as previsões meteorológicas a médio 

prazo)  

 Françoise RIBOLA, Inspetora pedagógica da disciplina de “Ciências da 

vida e da terra” (SVT) da Académie de Versailles  

  

Após a partilha de ideias, foi possível 

retirar uma conclusão, que já era 

previsível: a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável é um 

pilar fundamental para o futuro do 

planeta. Os jovens atuais já são 

cidadãos preocupados com o futuro. São 

eles, através da tomada de consciência e 

de ações que podem pôr em prática, que 

seguramente contribuirão para melhorar 

o estado do nosso planeta.  
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MATERNELLE 

NÍVEL AÇÃO INTERVENIENTE DATA 

PS  Sensibilização para a importância do pequeno-

almoço 
 Enfermeira + Professoras  15/11 

MS  Sensibilização para a importância do pequeno-

almoço 
 Enfermeira + Professoras  16/11   

GS       

ELÉMENTAIRE 

CP 

(x3) 
 Lavagem das mãos + “Boite de Pétri”  Enfermeira +Patrícia M.  dezembro (por definir) 

CE1 

(x3) 
 Dia da coluna vertebral 

 Dr Jorge Alves (Membro 

da Sociedade Portuguesa 
da Patologia da Coluna 
Vertebral) 

 13/10/2017 

CE2 

(x4) 
  

    

CM1 

(x4) 

 Sensibilização para a importância do pequeno- 

almoço 
 Inquérito (professores do 

nível)   

CM2 

(x3) 

 Segurança rodoviária : comportamento adequado 

como peões e condutores 
 ACP Kids  19 e 20/10/2017 

COLLÈGE 

6e 

(x4) 

 Pequeno-almoço na cantina 

 Utilização  correta do telemóvel 

 Nutricionista 

 PSP 

 11/10/2017 

 22 e 29/11/2017 

5e 

(x3) 
      

4e 

(x4) 
      

3e 

(x3) 
      

LYCÉE 

2
de

 EURO       

2
de  Prevenção de condutas desviantes  PSP  29/11 

1
ère

 EURO       

1
ère  Comemoração do dia mundial de luta contra a sida  Professora SVT  01/12 

Term       
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A semana do paladar teve lugar em França de 9 a 15 de Outubro. É sempre um 

momento oportuno para todos os profissionais da restauração, da saúde, da 

agricultura ... transmitirem alguns valores relacionados com o paladar e educarem as 

crianças para uma maior tolerância a sabores diferentes.  

 

Durante esta semana, foram propostas na cantina do LFIP ementas especiais, os 

alunos mais velhos tiveram a oportunidade de participar em ateliês culinários e os 

alunos do ensino pré-escolar descobriram o que é um pequeno-almoço equilibrado.  

No LFIP, também decidimos celebrar, uma vez mais, o sentido do paladar no âmbito 

da Semana dos liceus franceses. 

Em algumas crianças a  dificuldade de as por a comer é uma realidade das escolas 

mas também dos pais, em casa. 

A insistência é a principal arma na luta pela boa alimentação. “Quanto 

mais exposição a alimentos diferentes, mais chance há de ele 

experimentar coisas novas” dizem alguns nutricionistas. 

 

Os nossos meninos começam aos 3 anos, com os incentivos, a saber 

o que “faz crescer” e o que “faz doer a barriga” aproveitamos a 

semana do gosto, para a enfermeira passar nas classes da PS e MS. 

Dia mundial da coluna vertebral  

 

Uma em cada duas pessoas, no mundo inteiro, sofre de dores nas costas, no 

mínimo, uma vez por ano, e mais frequentemente na maioria dos casos. 

O Dr. Jorge Alves (membro da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna 

Vertebral) veio ao LFIP fazer uma apresentação, no dia 13 de Outubro, junto dos 

alunos do 2º ano, para que estes tomem consciência deste problema.  

  

Os especialistas constatam que as dores nas costas afetam um público cada vez mais jovem.  

  

Há sinais que devem alertar quer as crianças, quer os adultos : a dor, a rigidez e a limitação da mobilidade, o 

formigueiro  e a falta de força (que podem revelar danos ao nível dos nervos) e, por fim, as quedas.  

  

As causas das dores nas costas nos jovens são múltiplas : 

postura incorreta, durante um longo período, em frente à televisão 

ou ao computador, mochila demasiado pesada ou mal 

posicionada, movimentos bruscos ou quedas, excesso de peso 

(eventualmente). 

Relativamente à mochila ideal, esta deverá ter o tamanho 

adequado, acolchoada ao nível das costas, com alças (que 

deverão ser reajustáveis), e compartimentada (para equilibrar o 

peso). Por fim, a mochila não deverá pesar mais do que 10% do 

peso da criança. 

  

O Dr. Jorge Alves também explicou como é que os alunos 

deverão levantar um peso, protegendo sempre a coluna vertebral. 

  

Em resumo, é fundamental, desde a nossa infância, que 

estejamos atentos, corrigindo os nossos comportamentos no dia a 

dia, adotando a postura correta (ao levantar pesos, quando 

estamos em frente ao computador, ...) e praticando exercício 

físico regularmente. 
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ACP KID simulador de percurso virtual (19/10) 

 

No âmbito da promoção do seu programa de segurança 

rodoviária, ACP Kid, o Automóvel Club de Portugal 

interveio, durante o mês de Outubro, junto dos nossos 

alunos do 5º ano, propondo-lhes exercícios de 

simulações virtuais de condução de bicicleta. 
 

Foi num ambiente agradável que todos os alunos, muito 

concentrados e interessados, puderam experimentar 

graças a um jogo de vídeo, durante 5 minutos, a alegria 

de conduzir uma bicicleta sem perigo. 
 

O objetivo da atividade: ter uma atitude correta (por 

vezes, em condições difíceis) que conduz à obtenção de 

pontos, mas atenção, podem perdê-los caso atropelem 

um peão! 

Esta experiência foi muito conclusiva; quando os alunos 

tiraram o capacete da realidade virtual, tinham bem 

presente o realismo deste teste. 

Projeto CASA :  

quinta-feira à noite, distribuição de refeições 

A associação “Centro de Apoio ao Sem-Abrigo”, criada em 2002, visa levar a cabo ações 

de solidariedade, e em particular de apoio, fornecendo alimentos e alojamento aos sem-

abrigo, crianças, adolescentes e idosos carenciados. 
 

No âmbito das nossas ações de cidadania e de solidariedade, os alunos do CVL 

envolveram-se, há dois anos, num projeto solidário de distribuição de refeições aos sem-

abrigo do Porto, à quinta-feira à noite, apoiando a Associação CASA. 

 

https://casa-apoioaosemabrigo.org/ 

Dia nacional do pijama  

O dia nacional do pijama ocorre todos os ano em Portugal no dia 20 de Novembro 

em todos os centros educativos portugueses. 

 

Trata-se de uma ação solidária realizada pelas crianças para crianças, com o 

intuito de recordar que todas têm o direito de crescer no seio de uma família e 

que, em Portugal, mais de 8000 crianças vivem separadas das suas famílias. 

 

Este dia serve de motivo para os alunos se apresentarem vestidas dos seus 

pijamas no LFIP, com a intenção de recolher fundos (um pouco como a Operação 

Pièces Jaunes em França), partindo do princípio que pequenos cursos de água 

fazem grandes rios. 

 

Ao longo dos anos, este dia tornou-se num grande momento de alegria, partilha e 

solidariedade no LFIP, e este ano, com a participação dos nossos alunos, este 

evento permitiu angariar  2.379,53€ que serão entregues, nos próximos dias, à 

Associação Mundos de Vida, com a qual temos vindo a colaborar. 

https://casa-apoioaosemabrigo.org/
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Recolha de Tampas 
As tampas de plástico estão muito presentes no nosso dia a dia. Recolhê-las tornou-se uma ação simples e solidária! 
  

Dar uma segunda vida às tampas de plástico, reciclando-as, é uma forma de valorizar o lixo e de fazer algo pelo meio 

ambiente. 
  

É, também, um gesto de apoio às pessoas com deficiência : há associações que recolhem as tampas de plástico para 

obterem dinheiro que será usado para adquirir material (como cadeiras de rodas, material pedagógico, ...), mas 

também para organizar operações humanitárias pontuais. 

Quais as rolhas e tampas que devemos guardar ? 

 As tampas de produtos alimentares : polpa de tomate, maionese, pasta para barrar, latas de chocolate em pó, 

leite condensado, creme fresco, iogurtes líquidos, mostarda, frascos de café, água, leite, soda, sumo de fruta, leite 

em pó para bebé, etc. 

 Produtos de limpeza: tampas de produtos usados para lavar a 

loiça à mão ou à máquina, tampas/rolhas de amaciadores, lixívia, 

produtos para limpar os vidros, detergente para a roupa 

 Produtos de higiene  : perfume, dentífrico, laca, champô, sabonete 

líquido, desodorizante, creme de barbear, gel de banho, etc.  

 Não esquecer : as tampas dos marcadores, canetas de feltro, 

colas, pinturas, caixas de película de fotografia, tubos de 

homeopatia, etc.  
  

Os alunos do LFIP, graças ao seu empenho, conseguiram recolher, 

durante os 4 últimos anos, o equivalente a 8m
3 
de tampas . 

 

O LFIP pôde, assim, entregar à APPACDM, APN (Associação 

Portuguesa de Neuromusculares), (bem como a algumas famílias), 

estas tampas, para que possam adquirir material médico ou 

tratamentos terapêuticos. 
 

Ponto de recolha das tampas no LFIP: entrada do edifício E (acesso à cantina) e nas salas de aula. 

Exercício de evacuação  
 

Todos os anos, tem lugar, durante o mês de Outubro, o exercício anual de “Alerta de incêndio – Evacuação”, validado 

pela Segurança Civil. 

 

O objetivo deste exercício é praticar a concentração, ordeira e calmamente e em menos de 10 minutos, de todos os 

funcionários e alunos presentes nas instalações do estabelecimento, numa zona previamente definida. 

A comunidade escolar está devidamente organizada: cada pessoa se posiciona no espaço que lhe foi previamente 

destinado no recreio e é efetuado um controlo de presenças no local. 

 

Este exercício várias vezes repetido, ao longo da escolaridade, permitirá, se a evacuação corresponder a uma situação 

real, que tudo decorra nas melhores condições. 
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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 

Educação para os Media e para a Informação (EMI) 
Notícias falsas : na era da desinformação 
As notícias falsas (ou informações  falsas) não são inofensivas e são um fenómeno em plena expansão. Devemos 

sensibilizar os jovens internautas para que estejam atentos, não se deixando enganar, nem manipular, e para que não 

se tornem eles mesmos atores despreocupados da propagação massiva na Internet 
 

Identificar uma informação falsa? Sim, mas como? 
É necessário adotar uma atitude crítica face à Internet, para não nos deixarmos cair nas armadilhas levadas a cabo por 

essas tentativas de desinformação ou “intoxicação” efetuadas por indivíduos sem escrúpulos. 

Para tal, é indispensável que façamos algumas perguntas, tais como : 

·    Por que razão a informação é propagada ? 

·    Quem propaga a informação ? A fonte é fiável? 

·    Em caso de dúvida, onde posso verificar se a informação é verdadeira ? 

  

Os “Fact-checkers”, os “ verificadores de informações” 
A desconstrução da mentira demora mais tempo do que a propagação do rumor. 

As redes sociais têm tendência a “fechar-nos” numa bolha de conforto intelectual (para não dizer preguiça),de modo a 

que, no nosso fluxo de atualidade, as informações confirmem as nossas ideias. Os Media tradicionais vão, pelo 

contrário, transmitir uma informação mais vasta, plural e fiável.  

 

Perante as « notícias falsas », algumas pessoas (inclusive muitos jornalistas) multiplicam as iniciativas de “Fact-

checking”, para verificarem não só o que dizem os políticos, mas também os rumores, as mentiras que circulam na 

Internet. 

 

O Google pôs em prática um detetor de notícias falsas. O facebook utilizou um série de medidas anti- “notícias falsas” e 

associou-se a vários parceiros, incluindo oito Media franceses (Le Monde, AFP ou 20 Minutes, ...). Assim, o utilizador 

pode reportar informações que considere falsas. Cabe aos jornalistas verificar a veracidade da notícia. Se dois Media a 

considerarem falsa e apresentarem um artigo para prestar esclarecimentos, o conteúdo presente no Facebook será 

considerado falso. 

A experiência foi lançada em fevereiro e ainda não foi objeto de um balanço.  

 

A necessária educação para os Media : explorar a informação de forma ponderada 

 

Os especialistas demonstraram que os programas especializados na revelação de informações falsas com provas 
irrefutáveis - como “Le Vrai du Fake sur FranceInfo” - não convencem os utilizadores das redes sociais... 

 

A formação dos jovens para a utilização das novas tecnologias da 

informação tornou-se essencial. 

A educação para os Media e a informação é atualmente uma disciplina 

transversal proposta pelos professores das várias disciplinas, e mais 

particularmente pelos professores documentalistas formados para este 

ensino. 

Verificar a fonte da informação, formar os jovens para que se interroguem 

sobre a credibilidade desta informação, criar uma ligação entre os Media 

e a escola são alguns dos objetivos definidos pela Semana da Imprensa 

e dos Media na Escola , que acontece todos os anos, nos 

estabelecimentos de ensino, durante o mês de Março.  

   

Links com interesse : 
 "É melhor ser cuidadoso e verificar antes de partilhar uma informação" FranceCulture 

 “Dez conselhos para desmascarar e eliminar as informações falsas na Internet” Le Temps 

 “Era pós-verdade e Media em resistência” Laurent Burlet, co-fundador de Rue89Lyon 

 

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/
https://www.youtube.com/watch?v=5qGdzDSKro8
https://www.youtube.com/user/FranceCulture
https://www.youtube.com/channel/UCam7yYDSKFIpwAscmyzOsQQ

