
                                                                          

 
 

ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO – 25 DE JUNHO 2018 
 

No dia 25 de junho de 2018, pelas 17h00, nas instalações do Lycée Français International de Porto, realizou-
se a última reunião do Conselho de Estabelecimento do ano letivo 2017-2018. 

 
O Diretor deu início à sessão, após ter constatado que o quorum fora atingido, e pediu a todos os membros 
para assinarem a folha de presenças. Aproveitou para agradecer a colaboração de cada um dos membros 
presentes (membros por direito, eleitos ou convidados). Saudou a presença do Sr. BAQUIAN, Conselheiro 
de Cooperação e Ação Cultural e diretor do Instituto Francês de Lisboa. Por sua vez, o Conselheiro de 
Cooperação e Ação Cultural aproveitou para parabenizar a comunidade educativa do Porto, pela qualidade 
do trabalho desenvolvido. O Diretor do LFIP explicou que, tal como estipulado no regulamento interno, a ata 
da reunião ficaria a cargo da direção. 
O Diretor relembrou os assuntos que estavam na ordem do dia, que já tinham sido comunicados aos 
membros do Conselho no dia 11 de junho de 2018 ; no dia 18 de junho de 2018 foi acrescentado um novo 
assunto à ordem do dia : balanço e funcionamento do ano letivo 2017-2018 : 

 
1) Balanço de funcionamento 2017-2018 

2) Início ano letivo 2018-2019 

3) Projetos – viagens pedagógicas com dormida (2018-2019) 

4) Ações – piloto com cariz pedagógico (APP) 

5) Obras 

6) Questões diversas 

 

 
A ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade : 
 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 
 
 

PONTO 1 : BALANÇO DE FUNCIONAMENTO DO ANO LETIVO 2017 2018 

 
 

a) BALANÇO ESCOLAR (EXAMES E ORIENTAÇÃO): 

 

 

 Exames :  
 

o Em preâmbulo, o Diretor agradeceu ao senhor Paulo FERNANDES e ao serviço da Vida 
Escolar pela organização dos exames e felicitou a excelente cooperação que existe com o 
centro de exames do Lycée Charles Lepierre de Lisboa. 

 
o O Diretor informou que o balanço do ano começa com uma nota muito positiva para o Lycée 

Français International de Porto (LFIP), pois os resultados do baccalauréat foram excelentes : 



 

 Aprovados Menção “Très 
bien” 

Menção “Bien” Menção 
“A.Bien” 

TB/B/AB 

Áreas presentes aprovados % Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

S 31 31 100,0
0 

14 45,16 10 32,26 3 9,68 27 87,10 

ES 16 16 100,0
0 

9 56,25 1 6,25 4 25,00 14 87,50 

Total 47 47 100,0
0 

23 48,94 11 23,4
0 

7 14,8
9 

41 87,2
3 

   
Cinco menções « Très bien » receberam os parabéns da parte do júri.  
 
Uma aluna portuguesa obteve a bolsa de excelência maior da AEFE para prosseguir os 
estudos em França. 

 
o O Diretor informou que os resultados do DNB só serão conhecidos no dia seguinte, 26 de 

junho, ao final da tarde, mas tudo indica que a taxa de sucesso deverá ser muito satisfatória. 

 
o Os resultados do diploma nacional do brevet são também muito satisfatórios : 

 

   Menções 

Aprovados   Menção 
“Très bien” 

Menção “Bien” Menção 
“A.Bien” 

TB/B/AB 

presente
s 

aprovado
s 

% Nº de 
aluno
s 

% Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

90 89 98,89 60 67,42 18 20,22 8 8,99 86 96,63 

 

 

o O Diretor felicitou os alunos pelos excelentes resultados obtidos e agradeceu aos professores 
o seu empenho , pois têm conduzido os alunos ao sucesso. 

 

 

 Orientação: 

 

 

o O diretor apresentou algumas informações sobre a orientação profissional dos alunos que se 
candidataram ao Ensino Superior em França, através da plataforma Parcoursup (sem que 
este procedimento seja exclusivo, uma vez que alguns estabelecimentos de Ensino Superior 
têm os seus próprios procedimentos de recrutamento, como por exemplo os Institutos de 
Estudos Políticos) : 

  

ÁREAS Número de 
candidatos/ Total 

Candidaturas aceites Candidaturas 
recusadas 

Candidaturas 
a aguardar 
resposta 

Sem 
proposta 

ES 12/16 7 5 0 0 

S 22/31 17 3 1 1* 

* Uma única candidatura para um curso seletivo em DN Made (diploma em artes e design) 

 

 

 

 

 

 



o O Diretor apresentou algumas informações sobre as respostas obtidas pelos alunos, 
relativamente às candidaturas que estes haviam formulado. 

 

ÁREAS Número de 
candidatos/ 

Total 

Candidaturas aceites Candidaturas 
recusadas 

Candidaturas 
a aguardar 
resposta 

Sem 
proposta 

ES 12/16 2 Licenciaturas Economia 
e Gestão 

2 Licenciaturas Artes e 
Letras 

2 BTS 

1 DUT 

2 Licenciaturas 
Ciências Humanas 

2 Licenciaturas 
Economia-Gestão 

1 DN Made design e 
Criação Numérica 

0 0 

S 22/31 5 PACES 

3 Prépas (ECS, PCSI e 
MPSI) 

1 INSA Toulouse 

1 Politécnico de Lille 

1 formação em 
Engenharia na 

Universidade de 
Marselha 

2 Licenciaturas Ciências, 
Tecnologia, Saúde 

2 Licenciaturas Direito-
Economia-Gestão 

2 Licenciaturas Ciências 
Humanas 

1 Prépa PCSI 

1 Dupla licenciatura 
Economia-Matemática 

1 Licenciatura 
Ciências, Tecnologia, 

Saúde 

1  Licenciatura 
Ciências, 

Tecnologia, 
Saúde 

1 DN Made 

 

 

o O Diretor elogiou o trabalho realizado pelos diretores das turmas de 12º ano e pela pessoa 
responsável pela informação e orientação (PRIO), a professora Sandrine Remelgado. 

o A orientação para o Ensino Superior português está em curso (reunião prevista para o dia 25 
de junho, para prestar esclarecimentos sobre a entrada nas universidades portuguesas). 

 

 

 

 

b) BALANÇO DAS AÇÕES LEVADAS A CABO E PERSPETIVAS PARA O NOVO PROJETO DE 
ESTABELECIMENTO 

 

 

o Este relatório teve em conta o balanço de funcionamento do ano 2017-2018, que foi enviado 
aos membros do Conselho de Estabelecimento, a ata do último Conselho de Escola, os 
conselhos de disciplina do collège/lycée,  o inquérito enviado para avaliar o projeto de 
estabelecimento que chega ao fim e algumas trocas de ideias que antecederam o Conselho 
de Estabelecimento. 

 

 

o Este relatório não retoma de forma exaustiva o balanço de funcionamento, mas realça alguns 
aspetos : 

 

 

  Ponto fortes do estabelecimento : 

 

1) O espaço físico e o ambiente de trabalho: Cf, mais à frente, a apresentação 
do relatório de gestão pela Diretora Administrativa e Financeira 

 

2) O ambiente humano : ambiente bi-cultural, aberto ao exterior (encontros com 
autores), qualidade da relação pais-escola, empenho dos funcionários, das 
famílias, da associação de pais. 



 

3) O projeto educativo e pedagógico global : com grande variedade e riqueza 
de projetos 

o Domínio da língua francesa 

o Atitude responsável (semana verde, « labellisation 3 D »…) 

o Projetos (cf. balanço Conselho de Escola e balanço global) 

o Atividades extraescolares 

o Ajuda à realização dos trabalhos de casa 

o Preparação para o Ensino Superior 

 

 

 

  Apetos a melhorar : 

 

1) Coerênca dos inúmeros projetos e uma comunicação mais eficaz ;  

 

2) Dificuldades na realização e na divulgação dos percursos, sobretudo no 
collège/lycée ; 

 

3) Algumas metas do nosso projeto, por exemplo a francofonia. 

 

 

 

o O balanço abre perspetivas para o novo projeto de estabelecimento, que será elaborado no 
início do ano letivo 2018-2019 : 

 

 

META 1 : Acompanhar o aumento do nº de efetivos 

a) Continuar a equipar o estabelecimento para dar resposta às necessidades (digitais) ;  
 
b) Garantir um ambiente de trabalho estável e seguro ; 
 
c) Efetuar as obras necessárias para acompanhar o crescimento do liceu ; 
 
d) Garantir a pertinência da organização escolar (horários, avaliações comuns, ...) e a 

qualidade de alguns serviços prestados (serviço de vida escolar, ações do CESC, 
intervenções do psicólogo, ações do serviço de saúde, ...). 

 
 

       Meta 2 : Consolidar o nosso projeto pedagógico e educativo 

a) O sucesso escolar de todos os alunos (ebep, ligação inter-ciclos, percurso de orientação, 
...) ; 

 
b) Os projetos pedagógicos e educativos, no centro da nossa oferta pedagógica (línguas, 

viagens e saídas pedagógicas, abertura ao exterior, promoção do ensino científico, 
projetos artísticos e culturais, francofonia, ...) ; 

 
c) A formação de futuros cidadãos responsáveis (CESC, CVL – CVC, desenvolvimento 

sustentável, atitude eco-responsável, ações solidárias, ...) ; 
 
d) As atividades extraescolares e extra-curriculares (desportivas, culturais, artísticas, ...). 

 

             Meta 3 : Garantir a eficiência da nossa estrutura e assegurar a sua promoção 



a) A formação contínua dos funcionários (PFC, interna, contínua ou inicial) ; 
 

b) A comunicação interna e externa (site, Facebook, Newsletter, dia « Portas Abertas », 
encontros com pais, ...) ; 

 
c) A valorização do percurso dos antigos alunos (acompanhamento de grupos dos antigos 

alunos, contacto com a associação de antigos alunos). 

 

 
 

c) RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

O Diretor passou a palavra à senhor Diretora Administrativa e Financeira (DAF), não sem antes lhe 
agradecer a qualidade do trabalho realizado. A DAF apresentou alguns esclarecimentos adicionais sobre os 
elementos disponíveis no balanço de funcionamento. Em primeiro lugar, apresentou os dados relativos ao 
funcionamento do estabelecimento: 
 

 
 

Depois, apresentou dados relativos a encargos com o funcionamento : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Em seguida, foi apresentado o relatório de despesas : 

 

 
 

 

d) SEGURANÇA 

 

A Diretora Administrativa e Financeira fez um rápido balanço, positivo, dos exercícios de evacuação e de 
confinamento realizados durante o ano letivo 2017-2018. Foram tomadas medidas para aperfeiçoar alguns 
aspetos (volume dos alarmes, posicionamento de alguns alarmes nos edifícios, ...). 

 

A DAF fez, posteriormente, o ponto da situação do RGDP (regulamento geral da proteção de dados). 

O RGPD é um regulamento europeu que constitui o texto de referência em matéria de proteção de dados 

pessoais (que permitem identificar uma pessoa física direta ou indiretamente). Aplica-se assim que a base 

de dados contém dados pessoais relativos a residentes europeus (aplica-se, portanto, a qualquer empresa 

ou pessoa fora da Europa, desde que sejam europeus). O RGPD entrou em vigor a partir de 25 de maio de 

2018. 

Os principais objetivos são : aumentar a proteção das pessoas visadas pelo tratamento dos respetivos 

dados ; responsabilizar quem faz o tratamento de dados. 

Au vu de l’ensemble des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement réalisées, 

le bilan comptable 2017 fait apparaître un résultat positif après impôt de 52 820,95 € (le 

budget avait été présenté en équilibre)  

La capacité d’autofinancement (CAF) est de 570 491.11 € 
- Résultat de l’exercice : 52 820,95 € 

- Amortissements : 557 093,29 € 

- Quote part des subventions d’investissement : - 39 423,13 € 

 

Ressources des opérations en capital :  639 499.11 € 
- La CAF : 570 491.11 € 

- Subventions AEFE et réserve parlementaire  : 69 008,00 €  

 

Emplois des opérations en capital : 973 219,10 € 
- Acquisitions d’immobilisations : 739 484.96 € 

- Remboursement d’emprunts : 233 734,14 €  

 

 

Pour l’année 2017, les dépenses en capital étant supérieures aux recettes, le fonds de 

roulement diminue de 333 719,99€ . 

Au 31/12/2017, le montant total du fonds de roulement est de 997 218,96€ soit 49 jours 

de fonctionnement.  



O LFIP, enquanto responsável pelo tratamento de dados (dos alunos/pais, através das plataformas EDUKA, 

SIGE e pronote, e dos funcionários (software PRIMAVERA), tomou as medidas necessárias para pôr em 

prática o RGPD e garantir a transparência, a segurança, a não difusão, a disponibilização  (direito de 

oposição, de retirar a autorização) dos dados pessoais. 

 

PONTO 2 – A PREPARAÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO 2018 - 2019 

 
 

e) CESSAÇÃO DE CONTRATO E NOVAS CONTRATAÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 
2018 – 2019 : 

 

 DIRETOR ESCOLA PRIMÁRIA  
FUNCIONÁRIO QUE 
CESSOU 
CONTRATO CARGO 

FUNCIONÁRIO 
CONTRATADO CARGO 

Philippe ESNAULT Direção Olivier BRIET Direção 

PROFESSORES «RESIDENTS» COLLEGE/LYCEE 

        
FUNCIONÁRIO QUE 
CESSOU 
CONTRATO DISCIPLINA 

FUNCIONÁRIO 
CONTRATADO DISCIPLINA 

BURTZ Barbara Físico-química CHOUVIN Jérôme Físico-química 

DARRE Aurélie 
Ciências da vida e da 
terra 

TRUONG-VAN 
Claude 

Ciências da vida e da terra 

CRIAÇÃO 
Ciências da vida e da 
terra 

MARIE Stéphane Ciências da vida e da terra 

 
                                                                              CONTRATADOS LOCAIS 

 

FUNCIONÁRIO QUE 
CESSOU CONTRATO DISCIPLINA 

FUNCIONÁRIO 
CONTRATADO DISCIPLINA 

DELATTRE Delphine Letras - história 
SAUVAGE Emeline 
(TNR) 

Letras 

MENETTRIER Ana Letras - história 
MAGNAGNI Rémi 
(TNR) 

História e geografia 

BURTZ Gilles Físico-química 
BECLIN Laurent 
(TNR)  

Físico-química 

MASSIN Lucas Físico-química 

RODRIGUEZ 
GUERRA Monica 

Matemática 
TEIXEIRA Joaquim 
(TNR) 

Matemática 

POLIDO Ana Alemão 
TEIXEIRA Isabelle 
(regresso) 

Alemão 

BUSSETTA Raquel 
Auxiliar 
bibliotecária 

Em espera Auxilar bibliotecária 

CRIAÇÃO Inglês (1/2 temps) Em espera Inglês 

PEREIRA Ana Sofia 
Auxiliar de 
educação 

Em espera  

 



O Diretor agradeceu a todos os funcionários que cessaram contrato com o LFIP pelo trabalho realizado no 
estabelecimento, durante vários anos, e desejou-lhes muito sucesso, quer a nível pessoal quer a nível 
profissional. 
 
 

f) NÚMERO DE ALUNOS (Início do ano letivo e evolução) : 

 

 

1) Número de alunos em setembro 2018 – 2019 (estatísticas encerradas a 12/06/2018) :  

 

 

 

  

  

Ano 2017 - 2018 Ano 2018 - 2019 

Níveis 

Nº de 

alunos Turmas E/D Níveis 

Nº de 

alunos Turmas E/D 

MATE

RNELL

ES 

PS A 23 

9 24,6 

PS A 22 

9 24,3 

PS B 24 PS B 22 

PS C 24 PS C 23 

MS A 25 MS A 25 

MS B 25 MS B 26 

MS C 25 MS C 26 

GS A 25 GS A 25 

GS B 25 GS B 25 

GS C 26 GS C 25 

Total   222       219     

ELEME

NTAIR

E 

CP A 24 

18 24 

CP A 23 

18 24,2 

CP B 24 CP B 23 

CP C 25 CP C 23 

CP D 25 CP D 23 

CE1 A 23 CE1 A 24 

CE1 B 23 CE1 B 25 

CE1 C 23 CE1 C 25 

  CE 1 D 25 

CE2 A 24 CE2 A 24 

CE2 B 25 CE2 B 25 

CE2 C 25 CE2 C 25 

CM1 A 24 CM1 A 25 

CM1 B 24 CM1 B 25 

CM1 C 24 CM1 C 26 

CM1 D 25   

CM 2 A 23 CM 2 A 24 

CM2 B 24 CM2 B 24 

CM2 C 24 CM2 C 24 

CM2 D 24 CM2 D 25 

Total   433 27 24,3   438 27 24,25 



 

Ano 2017 - 2018 Ano 2018 - 2019 
 

Ano 2017 - 2018 Année 2018 - 2019 
 

Níveis 

Nº de 

alunos 
Turmas E/D 

Níveis 

Nº de 

alunos 
Turmas E/D 

COLLE

GE 

6ème A 20 

15 22,6 

6ème A 25 

15 25 

6ème B 21 6ème B 26 

6ème C 21 6ème C 26 

6ème D 21 6ème D 26 

5ème A 23 5ème A 23 

5ème B 24 5ème B 23 

5ème C 24 5ème C 24 

5ème D 24 5ème D 24 

4ème A 23 4ème A 26 

4ème B 24 4ème B 26 

4ème C 24 4ème C 26 

  4ème D 27 

3ème A 22 3ème A 24 

3ème B 23 3ème B 24 

3ème C 23 3ème C 25 

3ème D 23   

Total   340       375     

LYCEE 

2E A 19 

7 22 

2E A 25 

8 26,1 

2E B 20 2E B 26 

2E C 20 2E C 26 

1ES 22 1ES 20 

1S 27 1S 20 

  1ES S 20 

TES 16 TES 16 

TS 30 TS 27 

Total  total lycée 154 22 22,3   180 23 25,5 

  TOTAL 1149 49 23,44   1212 50 24,3 

 

Esta previsão do nº de aluno permite tirar várias elações : estabilidade de efetivos na primária ; aumento 

concentrado no collège/lycée (11,4%), que se explica não só pela chegada de novos alunos mas também 

por ter havido menos transferências, em particular no final do 9º ano (4 reorientações, 14 saídas/91 alunos 

– 80,2% dos alunos) 

 

 

 

 

 



2) Relação capacidade de oferta e procura do LFIP : 
 

  

capacidade 

/ turma 
Nº de turmas 

setembro 2018 

Capacidade 

de 

acolhimento 

teórico 

(máximo) inscrições 
Pedidos de 

inscrição 

total 

inscrições/pedidos 

de inscrição 

relação 

oferta/procura 

PS 25 3 75 68 18 86 114,6 

MS 25 3 75 77 14 91 121,3 

GS 25 3 75 75 16 91 121,3 

CP 23 4 92 89 9 98 106,5 

CE1 25 4 100 99 17 116 116 

CE2 25 3 75 74 8 82 109 

CM1 25 3 75 76 10 86 114 

CM2 25 4 100 97 8 105 105 

6ème 27 4 108 103 6 109 100,9 

5ème 27 4 108 94 4 98 90,7 

4ème 27 4 108 105 0 105 97,2 

3ème 27 3 81 73 2 75 92,6 

Seconde 27 3 81 77 3 80 98,7 

Première 27 3 81 59 0 59 72,8 

Terminale 27 2 54 49 1 50 92,6 

Total 25,8 50 1288 1215 116 1331 103,3 

 

Os dados apresentados na última coluna do quadro dão a conhecer a relação que existe entre o nº de 

lugares disponíveis e o nº de pedidos de inscrição no LFIP. Esta relação é positiva na primária. O Diretor 

precisou que a Direção está atenta à questão do nº de efetivos e que o nº de alunos não ultrapassará os 

limites  aceitáveis (25 alunos por turma na primária, 27 alunos no collège, 28 alunos no lycée), salvo alguma 

situação particular no lycée (devido a incertezas relacionadas com as esolhdas de orientação dos alunos). 

Todavia, o estabelecimento estará atento (cf. Ponto c, organização pedagógica). 

 

 

 

 



3) EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS  

a) Últimos dez anos… 
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

MATERNELLE 228 239 230 205 164 169 174 210 222 220 

ELEMENTAIRE 381 390 386 383 388 385 403 393 433 435 

TOTAL PRIMÁRIA 609 629 616 588 552 554 577 603 655 655 

           

variação (%)   3,3 - 2,06 - 4,54 -6,12 0,36 4,15 4,50 8,62 0 

                      

COLLEGE 231 261 250 233 250 262 273 319 340 375 

LYCEE 23 53 86 92 108 113 125 140 154 185 

TOTAL 

COLLEGE/LYCEE 254 314 336 325 358 375 398 459 494 560 

variação (%)   23,62 7,00 - 3,27 10,15 4,75 6,13 15,33 7,63 13,36 

                      

TOTAL GERAL 863 943 952 913 910 929 975 1062 1149 1215 

variação (%)   9,27 0,957 - 4,10 - 0,33 2,09 4,95 8,92 8,19 5,74 

O aumento do nº de alunos que se verificou em 2018-2019 veio dar continidade ao que já acontecera em 

anos anteriores. Este crescimento deverá estagnar devido ao limite de capacidade para acolhermos mais 

alunos, como apresentado anteriormente.  

b) … e por nacionalidade 

Anos Efetivos Portugueses % Franceses % 
Outra 

nacionalidade 
% 

2009/2010 863 691 80,07 148 17,15 24 2,78 

2010/2011 938 721 76,87 190 20,26 27 2,88 

2011/2012 952 730 76,68 192 20,17 30 3,15 

2012/2013 921 697 75,68 195 21,17 29 3,15 

2013/2014 910 665 73,08 210 23,08 35 3,85 

2014/2015 923 653 70,75 231 25,03 39 4,23 

2015/2016 975 677 69,44 254 26,05 44 4,51 

2016/2017 1062 709 66,76 299 28,15 54 5,08 

2017/2018 1141 741 64,94 347 30,41 53 4,65 

2018/2019 1215 772 63,54 376 30,95 67 5,51 

Esta estatística denota algumas mudanças : aumento do nº de alunos que não são de nacionalidade 
francesa nem portuguesa, aumento do nº de alunos franceses, aumento do nº de alunos portugueses, 
embora se tenha verificado um ligeira diminuição em termos de percentagem. 

 



 

g)  Organização pedagógica (11º ano, IMP) :  

 

 Organização pedagógica no 11º ano 
 
 

 
O Diretor apresentou a organização pedagógica prevista para o 11º ano, para o ano 2018-2019, que foi 
objeto de uma apresentação e de discussões no âmbito do Conselho Pedagógico e dos conselhos de 
disciplina. 
 
 
O Diretor explicou que esta organização ficou a dever-se às escolhas de orientação dos alunos de 10º ano 
do LFIP e à chegada de novos alunos, que constituiu grupos desiquilibrados (28 ES e 31 S) e dificultou a 
constituição de três turmas, assumindo o compromisso de manter, tal como no 10º ano ao longo do ano 
letivo 2017-2018, condições de trabalho muito satisfatórias. 
 
 
Por isso, foi apresentada uma estrutura « híbrida », que associa : 

- três grupos de 20 alunos para os troncos comuns : francês, inglês, português e educação física ; 
- duas turmas de ES e S com mais de metade das aulas em meio grupo :  

o história e geografia, matemática e SES em economia. 
o matemática, físico-química, ciências da vida e da terra, história e geografia em ciências. 

 
No total, todos os meios horários implementados equivalem à carga horária das três turmas. Esta 
organização garante condições de trabalho muito satisfatórias. 
 
 
 

  IMP (subsídios por desempenhar funções extra) 2018 – 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subsídios PRÉMIO 2018 – 2019 : 

FUNÇÃO MONTANTE DISCIPLINAS / SERVIÇOS 

REFERENTES CICLO 3 

 

¼   IMP/ 

disciplina 

FR-EPS-PT-MAT-ING-EIST-

ARTS-HG-LABO 

REFERENTES DE DISCIPLINA 

 

½  

IMP/disciplina 

FR-HG -MAT-PT-LV 

 

¼  

IMP/disciplina 

ARTS- SVT-FÍSICO-

QUÍMICA-ED. FÍSICA 

REFERENTE CULTURA  E PEAC 

(Newsletter informação cultura) 
½   IMP BIBLIOTECA 

PRIO-PERCURSO DE ORIENTAÇÃO 

(Newsletter informação e orientação) 
2 IMP ORIENTAÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA ORGANIzAÇÃO DE VIAGENS 

PEDAGÓGICAS COM DORMIDA  

½    IMP 

 

 

LV – HG - FR 

  

CPE-DIRETOR ADJUNTO 3     IMP ORIENTAÇÃO EXAMES 

FUNÇÃO MONTANTE DISCIPLINAS / SERVIÇOS 

CONCERNES 

REFERENTES CEC CICLO 3 

 

¼   PRÉMIO / disciplina 

 

FR-EPS-PT-MAT-ING-EIST-

ARTS-HG-LABO 

REFERENTES CICLO 4 ½   PRÉMIO /disciplina 
FR-HG -MAT-PT-LV 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PONTO 3 – VIAGENS PEDAGÓGICAS COM DORMINDA 2018 – 2019 

 
 

O Diretor lembrou que esta apresentação antecipada da programação das viagens com dormida vai de 
encontro ao que foi decidido no primeiro Conselho de Estabelecimento do ano letivo 2012-2013 e visa 
facilitar não só a organização financeira das famílias mas também a organização pedagógica dos 
professores. 
 
 

NÍVEIS 
VISADOS 

PROJETO PARTICIPAÇÃO 
DAS FAMÍLIAS 

6º Viagem de integração 90 euros 

7º Viagem «Rota dos templários» 130 euros 

8º Viagem a Dublin 600 euros 

9º Viagem a França (Normandia ou Norte) 600 euros 

10º Viagem à Escócia da Secção Europeia 780 euros 

11º  Viagem a Espanha 380 euros 

Viagem a Berlim 420 euros 

12º Projeto « cartographie des controverses » 385 euros 
 
 
 

1. Viagem de integração para os alunos de 6º ano (103) 

Responsável : M OLIVEIRA 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem pedagógica, com 

a duração de dois dias e uma noite, a Esposende (estuário do rio Cávado), nos dias 19 e 20 de 

setembro de 2018.  

O projeto prevê a realização de um desafio constituído por quinze provas, físicas, lúdicas e 

intelectuais (por exemplo, uma corrida de orientação) por equipas. O valor máximo a pagar pelas 

famílias será de 90 €. 
 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 
 
 

¼  PRÉMIO / disciplina 

 

ARTS- SVT-FÍSICO-

QUÍMICA- E. FÍSICA 

DESPORTO ESCOLAR 

 
1 ½ PRÉMIO E. FÍSICA 

REFERENTE ECO ESCOLA 

 
½     PREMIO SVT 

REFERENTE DELF-DALF 

 
½     PREMIO FR 

REFERENTE CAPLE ½     PREMIO PORTUGUÊS 

RESPONSÁVEL PELA ORGANIzAÇÃO DE VIAGENS 

PEDAGÓGICAS COM DORMIDA 

½      PRÉMIO 

                      

HG, LV, FR, HG 

  

TUTORADO  ALUNOS ½      PRÉMIO (X 4) AUXILIARES DE EDUCAÇÃO 

TUTORADO ALUNOS + CVL + ANIMAÇÕES 1         PRÉMIO CPE 



2. Viagem cultural sobre a rota dos templários para os alunos de 7º ano (91) 

Responsável : Mme MOREIRA 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem pedagógica, com 

a duração de três dias e DUAS NOITES, a Torres Vedras, provavelmente em maio de 2019. A 

duração da estadia adapta-se ao programa rico e variado, que permite trabalhar quer os programas 

de história de 7º ano (Idade Média) quer de SVT (desenvolvimento sustentável). O valor máximo a 

pagar pelas famílias será de 130 €. 
 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 
 
 
 
 

3. Viagem à Irlanda para os alunos de 8º ano (106) 

Responsável : Mme SILVA 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem pedagógica, com 

a duração de cinco dias e quatro noites, a Dublin. Tendo em conta o nº de alunos, poderá ser 

necessário efetuar  duas viagens, em datas diferentes. Ou seja, poderemos organizar dois grupos 

que partirão em momentos diferentes (embora próximos). 

O valor máximo a pagar pelas famílias será de 600 €. 

 
 
 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 
 
 

4. Viagem a França para os alunos de 9º ano (75) 

Responsável : M LEDAINE ou Mme SONIM 

Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem pedagógica, com a 

duração de quatro dias três noites, a Lille Baie de Somme/Normandie – praias do desembarque, no 

final do mês de maio de 2019.  

O valor máximo a pagar pelas famílias será de 600 €. 
 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 

 

5. Viagem à Escócia para os alunos de 10º ano que frequentam a secção europeia (18) 

Responsável : Mme STOCK 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem pedagógica, com 

a duração de sete dias e seis noites, à Escócia, de 22 de junho a 2 de julho de 2019. Os alunos 

ficarão alojados em pousadas de juventude. 

 O valor máximo a pagar pelas famílias será de 780 €. 

 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 

 



6. Viagem a Mérida (Estremadura) e Posadas (Andalúsia) para os alunos de 11º ano que estudam 

espanhol (25) 

Responsável : M RAMBAUD e Mme PACHECO 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem pedagógica, com 

a duração de quatro dias e três noites, em fevereiro ou março de 2019. 

 O valor máximo a pagar pelas famílias será de 380 €. 

 
 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 
 
 

7. Viagem a BERLIM para os alunos de 11º ano que estudam alemão (29) 

Responsável : Mme FERREIRA 

O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem pedagógica, com 

a duração de seis dias e cinco noites, a Berlim (março 2019). Os alunos ficarão alojados em casa de 

famílias de acolhimento. 

 O valor máximo a pagar pelas famílias será de 420 €. 

 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 

8 –Viagem a Paris para os alunos que participam no projeto « Cartographie des controverses » 

(12) 

     Esta viagem combina a participação em debates, organizados em colaboração (e nas instalações de 

) com o IEP de Paris, sobre  controvérsias contemporâneas, com dimensões científicas e sociais e a 

visita a um local histórico e/ou cultural (o Senado, por exemplo). 

     O Conselho de Estabelecimento pronunciou-se sobre a realização de uma viagem pedagógica, 

com a duração de dois dias e uma noite, a Paris (novembro 2018). Os alunos ficarão alojados em 

pousadas de juventude. 

 O valor máximo a pagar pelas famílias será de 385 €. 

 
 
 

A FAVOR: 18               ABSTENÇÕES : 0  CONTRA : 0 

 

Para a primária, está previsto reconduzir as viagens pedagógicas com dormida que se realizaram em 2017-

2018. Os projetos serão apresentados em Conselho de Escola, que decorrerá no primeiro trimestre do 

próximo ano letivo 

 

 

 
 
 
 
 



PONTO 4 – OS PEDIDOS DE APP  

 
O balanço pedagógico das APP do ano transato « voir invisible » e « Festival du film de poche » foi muito 
positivo. Por isso, serão reconduzidas em 2018-2019. 
 
Para 2018-2019, 2 APP serão submetidas junto do serviço pedagógico da AEFE. As APP serão 
apresentadas pelo Diretor da primária : 

 

 APP « passe mémoire » 
 
 
Com este projeto, pretende-se que alunos (do 1º ao 9º ano) procurem testemunhos (escritos ou orais), sobre 
os jogos e ritos tradicionais na escola. A APP será conduzida por professores da primária, mas poderá contar 
com a participação de professores do collège. 
 
 

 APP « des mathématiques en pagaille » 
 
 
Com este projeto, pretende-se que os alunos (do 1º ao 9º ano) resolvam enigmas de matemática, propostos 
pelos professores, pelos pais e pelos próprios alunos. Trata-se de uma APP inter-ciclos. 
 
 

PONTO 5 – RESTAUROS E NOVAS CONSTRUÇÕES  2018 - 2019 

 
 

A senhora Diretora Administrativa e Financeira apresentou algumas informações sobre as obras que estão 
previstas para o próximo ano letivo: 
 
 
RESTAUROS E NOVAS CONSTRUÇÕES    

 Construção de um ateliê de manutenção com vestiários para homens e mulheres; 
 Insonorização da cantina escolar; 
 Reconstrução do chão dos edifícios B e C e dos sanitários do edifício C; 
 Estudo da construção de 4 salas de aula e uma sala de professores, no prolongamento do edifício 

D, para o ano letivo 2019-2020; 
 Renovação do gabinete da Vida Escolar do 2º piso. 

 

 

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

 Modernização da rede (fibra ótica e renovação de equipamentos /Switc); 
 Aquisição de servidores e reforço de memórias. 

 
 

 
 

PONTO 6 – QUESTÕES DIVERSAS 

 

Questões dos alunos : 
1. Seria possível prolongar a viagem pedagógica de 7º ano ? 

A duração da viagem está relacionada como projeto pedagógico que a sustenta : dois dias são suficientes 
para este projeto. 

2. O pavilhão Infante Sagres será usado pelo LFIP no próximo ano letivo ? 
Continuará a ser usado no próximo ano letivo. Estamos em negociações com a empresa proprietária do 
espaço para estebelecermos uma nova perceria e para estabelecermos um plano de renovação do pavilhão 
(vestiários, telhado e sala de educação física). 
 



Questões dos pais : 
 
1. Manifestar mais uma vez  a sua preocupação com as contratações de novos professores e demais 
funcionários, reforçando que a qualidade dos mesmos é fator decisivo na excelência do ensino que 
é vendido aos pais.  Por esta razão gostaríamos de enfatizar que os novos recrutamentos deverão 
ser realizados com o maior cuidado e sempre tendo em conta que são principalmente os professores 
que fazem um bom ou mau Liceu e por isso devem preencher todos os requisitos de excelência que 
se adequam ao LFIP.  
 
Cf. ponto 2 : preparação do ano letivo. 
A direção, em consonãncia com o Conselho de Administração, lembrou que se trata de uma preocupação 
comum. O recrutamento de pessoal, durante o presente ano, foi efetuado nesse sentido.  
 
2. Pedimos também que sejam dadas condições aos alunos para realizarem trabalhos de grupo nas 
instalações e com material informático da escola .  
 
Pediremos aos professores que solicitam atividades de grupo com alguma frequência que tenham uma 
atenção particular, uma vez que não é fácil os alunos organizarem-se para realizarem trabalhos fora da 
escola. 
 
3. Manifestamos preocupação com número crescente de alunos. Os pais consideram que a escola 
atingiu o seu limite e que não pode crescer mais em número de alunos.  
 
Cf. ponto 2 : evolução do número de alunos. 
A senhora presidente da Associação de Pais tomou nota dos esclarecimentos apresentados no ponto 2, 
mas reiterou a atenção particular que o aumento do número de alunos requer. 
 
Questões dos funcionários: 
 
1. Visto que as melhorias do sistema WMWare não são significativas, gostaríamos de saber o que 
faremos no início do próximo ano letivo com um sistema que funciona mal e que custou um valor 
avultado. Podemos solicitar o reembolso das despesas efetuadas ? Solicitar a mudança do sistema ? 
Os responsáveis do VMWare estarão presentes aquando do início das obras de ampliação do liceu, 
quando teremos mais problemas de funcionamento? 
A empresa que presta o serviço tem-se mostrado disponível e atenta e garantiu que o sistema informático 
funcionará de forma satisfatória em setembro de 2018. 
 
 
Após terem sido abordados os assuntos que constavam da ordem de trabalhos, o Diretor agradeceu aos 
membros do Conselho de Estabelecimento e à comunidade escolar pela qualidade do trabalho realizado 
durante o ano letivo 2017-2018. Saudou particularmente o trabalho realizado pelo diretor da primária, M. 
ESNAULT, cujas qualidades profissionais e humanas foram unanimemente apreciadas, e desejou-lhe boa 
sorte para a sua nova missão. A reunião foi encerrada às 19h. 

 


