
ATA DO CONSELHO DE ESTABELECIMENTO DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

No dia 2 de setembro de 2018, pelas 17 horas, nas instalações do Lycée Français International de Porto,
realizou-se a primeira reunião do Conselho de Estabelecimento do ano letivo 2018-2019.

Visto que o quorum fora atingido (15/18), o Diretor deu início à reunião e fez circular a folha de presenças.
Saudou  o  novo  Conselheiro  de  Cooperação  e  de  Ação  Cultural,  que  pediu  desculpa  por  não  poder
comparecer.

O Diretor saudou também o novo diretor da primária, Olivier BRIET, que participa pela primeira vez no
conselho de estabelecimento do LFIP. Dos vários convidados, o Diretor destacou a presença de Marc
ALVES, o novo Presidente da Associação de Pais do LFIP. Por fim, agradeceu a cada um dos membros
pela sua presença no primeiro conselho de estabelecimento do ano letivo 2018-2019. A ordem do dia foi
relembrada, a saber :

1) Ponto da situação : início do ano letivo 2018 - 2019
2) Protocolo E.F. 2018 - 2019
3) Questões diversas

VOTAÇÃO : A ordem do dia foi aprovada por unanimidade

A FAVOR : 15 CONTRA : 0                      ABSTENÇÕES : 0

Régine GRUNER prontificou-se para redigir a ata da reunião.

I / PONTO DA SITUAÇÃO : INÍCIO ANO LETIVO 2018 - 2019

O Diretor lembrou, em preâmbulo, os excelentes resultados obtidos pelos alunos em junho de 2018
e felicitou toda a equipa por este sucesso.



Resultados do baccalauréat :

ÁREAS

APROVADOS
MENÇÕES

“Très bien” “Bien” “A.Bien” TB/B/AB

presentes
aprova

dos
%

Nº de
alunos

%
Nº de

alunos
%

Nº de
alunos

%
Nº de

alunos
%

S 31 31 100,00 14 45,16 10 32,26 3 9,68 27 87,10

ES 16 16 100,00 9 56,25 1 6,25 4 25,00 14 87,50

Total 47 47 100,00 23 48,94 11 23,40 7 14,89 41 87,23

Resultados do diplôme national du brevet 2018 :

   Menções

  “Très bien” “Bien” “A.Bien” TB/B/AB

Nº de
alunos

aprovados % Nº de
alunos

% Nº de
alunos

% Nº de
alunos

% Nº de
alunos

%

90 89 98,89 60 67,42 18 20,2
2

8 8,99 86 96,63

 O Diretor congratulou-se, igualmente, pelos resultados obtidos em matéria de orientação,
ou seja, devido aos excelentes resultados, os alunos ingressaram facilmente no Ensino
Superior, quer em Portugal, quer em França, ou em outros países.

 O  acesso  ao  Ensino  Superior  em  França  (embora  não  tenhamos  dados  relativos  à
hierarquia  das  opções  através  da  plataforma  parcoursup)  foi  muito  satisfatório  e
correspondeu  às  expectativas  dos  nossos  alunos.  Todos  conseguiram uma  colocação
antes  do  início  da  fase complementar  (26  de  junho  de  2018).  Em Portugal,  70% dos
nossos alunos foram colocados no curso de 1ª opção (uma percentagem bem superior à
média nacional, que foi de 55%), com médias excelentes.

O  quadro  abaixo  apresenta  de  forma  concreta  as  escolhas  dos  nossos  alunos  e  as  estatísticas
esclarecedoras no que diz respeito à orientação :

PORTUGAL  FRANÇA
 

SAÚDE Nº de alunos Média  Economia  

Faculdade de Medicina do Porto 2 18,51  Sciences Po Reims 1
 

Faculdade Medicina Dentária 
Porto 1 17,18  Ecole de commerce Lyon 1

 

Faculdade de Medicina 
Veterinária Porto 1 17,5  Ecole d'hôtellerie 1

 



Escola de Enfermagem Porto 1 17,15  DUT carrières sociales 1
 

Faculdade de Bioquímica do 
Porto 2 18,2  BTS Services 1

 

Ciências Médicas e lab. IP Porto 2 16,28    
 

ENGENHARIA    Ciências
 

Engenharia Informática FEUP 3 18,45  Ecole d'ingénieurs Marseille 1
 

Engenharia e Gestão Industrial 
FEUP 1 18,73  Classes préparatoires scientifiques 2

 

Engenharia Mecânica FEUP 2 17,76  Licence Mathématiques Paris 1
 

Engenharia Eletrónica FEUP 2 16,68  PACES (médecine) Bordeaux 1
 

Engenharia Química FEUP 1 17,22  Sciences humaines Sorbonne 1
 

ARQUITETURA      
 

Faculdade de Arquitetura do 
Porto 1 18,85  ESTRANGEIRO  

 

ECONOMIA/GESTÃO    Biomedicina King's College Londres 1
 

Faculdade de Gestão do Porto 
FEP 4 18,46  Físico-química USA 1

 

Gestão Católica 3 18,13    
 

ARTES/DESIGN    ORIENTAÇÃO PORTUGAL : 68%  
 

Belas Artes do Porto 1 19,25  ORIENTAÇÃO FRANÇA : 23,6%  
 

Faculdade de Design de Aveiro 1 16,71  
ORIENTAÇÃO ESTRANGEIRO : 
4,2%  

 

 DIREITO    OUTROS : 4,2%  
 

Faculdade de Direito do Porto 3 18,56    
 

LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS      

 

Línguas e Relações 
Internacionais 1 18,68    

 

Ciências da Informação 1 16,76    
 

Ciências da Comunicação 1 18,22   
História 1 16,22   

    

 Em seguida, foi apresentado o nº de alunos, por nível, para o ano letivo 2018-2019 :

Nível

Ano letivo 2017-2018 Ano letivo 2018 - 2019

Nº de
alunos Nº de turmas

Nº de
alunos Nº de turmas Média/turma

PS 68 3 70 3 23,3

MS 73 3 75 3 25

GS 80 3 74 3 24,6



TOTAL 221 9 219 9 24,3

CP 95 4 94 4 23,5

CE1 70 3 96 4 24

CE2 73 3 74 3 24,6

CM1 98 4 73 3 24,3

CM2 96 4 96 4 24

TOTAL 432 18 433 18 24

sixième 86 4 105 4 26,25

cinquième 94 4 89 4 22,2

quatrième 72 3 104 4 26

troisième 91 4 76 3 25,3

TOTAL 343 15 374 15 24,9

seconde 57 3 78 3 26

première 48 2 57 2 /3 28,5 / 19

terminale 47 2 50 2 25

TOTAL 152 7 185 8 26,5 / 23,3

 TOTAL GERAL 1148 49 1211 49 /50 24,9 / 24,1

O aumento do número de alunos,  no início do ano letivo  2018-2019,  vem confirmar  a tendência  dos
últimos anos :

o + 5,5 % em 2015 – 2016, + 10, 5 % em 2016 – 2017 et + 6, 3 % em 2017 – 2018
+ 5, 5 % em 2018 – 2019

o Todavia,  o  aumento  parece  estar  a  estagnar,  devido  à  saturação  da  primária,  onde  o
número de alunos é estável  e o número de inscrições é superior  ao número de vagas
disponíveis ; portanto, o aumento concentra-se sobretudo no collége-lycée.

O regresso às aulas decorreu com normalidade,  com os habituais ajustes de início do ano letivo (em
particular, os novos horários do collège-lycée).

 O Diretor apresentou, em seguida, os diferentes desafios para o ano escolar em curso :

Desafio 1 - A melhoria das condições e do ambiente de trabalho

Desafio 2 - As questões pedagógicas

Desafio 3 - A valorização do projeto pedagógico do LFIP



Desafio 4 - A redação de um novo projeto de estabelecimento

Desafio 1 – A melhoria das condições e do ambiente de trabalho :

1. A construção de um espaço de manutenção, com vestiários para homens e mulheres, já 
está em curso;

2. A reconstrução do chão dos edifícios B e C e dos sanitários do edifício C, para além da pin-
tura de vários muros que já foi efetuada no verão passado;

3. A renovação do gabinete da Vida Escolar do 2º piso, programada para as férias de “Todos 
os Santos”

4. O projeto de construção de 4 salas de aula e uma sala de professores, no prolongamento 
do edifício D, para o ano letivo 2019-2020 está lançado;

Desafio 2 – As questões pedagógicas :

1. O início  do  ano  letivo  ficou  marcado  por  uma maior  oferta  pedagógica  no  secundário:
criação  de  um  novo  “Ensino  de  Exploração”  (biotecnologia);  no  11º  ano,  na  secção
europeia,  os  alunos  puderam  escolher  ciências  ou  economia;  implementação  de  uma
estrutura  “híbrida”  no  11º  ano  (com  aulas  a  decorrer  com  o  grupo  turma  e  aulas  em
pequenos grupos). O Diretor precisou que estas alterações visam dar resposta ao aumento
do número de alunos, reforçando a oferta pedagógica.

2. A nossa instituição recrutou um novo professor (criação de um horário - meio tempo – em
inglês) e tinha obtido a criação de um posto de professor com o estatuto de “resident” para
lecionar  SVT  (Ciências  da  Vida  e  da  Terra).  O  Diretor  lembrou  que  o  LFIP  sempre
acompanhou  o  aumento  do  número  de  alunos,  através  da  criação  de  recursos
suplementares.

3. A  continuidade  do  percurso  9º/10º  anos,  como  no  ano  anterior,  continua  a  ser  uma
prioridade para consolidar o ensino secundário no nosso estabelecimento.

4. A preparação da reforma do  baccalauréat é um projeto crucial,  que será objeto de uma
reflexão, quer por parte das várias equipas, quer por parte do conselho pedagógico.

Desafio 3- Valorização do projeto pedagógico do LFIP

 O Diretor insistiu na necessidade de valorizar o projeto pedagógico e educativo do LFIP. Para tal,
passamos  a  divulgar  uma  nota  informativa,  mensal,  onde  damos  a  conhecer  os  múltiplos  e
interessantes projetos levados a cabo na nossa instituição.

Setembro 2018
Lettre d’information Nº 

1111



Desafio 4  –A redação de um novo projeto de estabelecimento

No conselho de estabelecimento que teve lugar a 28 de junho de 2018 e no dia em que teve início o ano
letivo 2018-2019, foram apresentadas três grandes metas ; serão objeto de análise e de discussão pelas
várias instâncias do nosso estabelecimento e serão abordadas em reunião com os nossos serviços e com
os representantes de pais. O Diretor informou que uma versão mais detalhada, onde constam todas as
ações a levar a cabo, foi já transmitida a todos os funcionários e será também comunicada à associação
de pais. Foram relembrados as três grandes metas :

META 1 : ACOMPANHAR O AUMENTO DO Nº DE ALUNOS

a) Continuar a equipar o estabelecimento para dar reposta às necessidades

b) Garantir um ambiente de trabalho sustentável e seguro

c) Realizar os trabalhos necessários para acompanhar o crescimento do lycée
d) Garantir a pertinência da organização escolar e a qualidade do ambiente escolar

META 2 : CONSOLIDAR O NOSSO PROJETO PEDAGÓGICO E EDUCATIVO
a) O sucesso escolar de todos os alunos

b) Os  projetos  pedagógicos  e  educativos  no  centro  da  nossa  oferta  educativa  (línguas,  viagens,  saídas
pedagógicas, abertura ao exterior, …)

c) A abordagem eco-responsável

d) As atividades extraescolares e extracurriculares (desportivas, culturais, artíticas, …)

META 3 : GARANTIR A EFICÁCIA DA NOSSA ESTRUTURA E ASSEGURAR A SUA PROMOÇÃO

a) A formação contínua dos funcionários

b) O compromisso por parte de todos os serviços para pôr em prática o projeto de estabelecimento do LFIP

c) A comunicação interna e externa

d) A valorização do percurso dos antigos alunos

O calendário de redação do novo projeto de estabelecimento desenrolar-se-á (em datas ainda a confirmar)
da seguinte forma :

• Etapa 1 : balanço do projeto de estabelecimento em curso (junho de 2018)
• Etapa 2 : apresentação do balanço em conselho de estabelecimento final de junho 
de 2018 e das grandes metas do novo projeto
• Etapa 3 : apresentação das grandes linhas do projeto na 1ª reunião do ano letivo 
2018-2019
• Etapa 4 : consultas, setembro/outubro de 2018

– Conselhos de ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, final de setembro/outubro
– Conselho pedagógico, 9 de outubro de 2018

• Etapa 5 : redação da síntese, novembro 2018
• Etapa 6 : consultas, final novembro e início de dezembro de 2018

– Conselho de professores da primária, 12 de novembro de 2018
– Conselho pedagógico, 15 de novembro de 2018

• Etapa 7 : validação em conselho de escola e, depois, em conselho de 
estabelecimento, dezembro de 2018

– Conselho de escola, 19 de novembro de 2018
– Conselho de estabelecimento, 26 de novembro de 2018

II / PROTOCOLO EDUCAÇÃO FÍSICA 2018 – 2019



O  Diretor  apresentou  aos  membros  do  conselho  de  estabelecimento  o  protocolo  das  avaliações  de
educação física, que foi entregue à Academia de Toulouse, acompanhado das datas das avaliações. Há
dois menus à escolha :

Prova Datas Prova Datas Prova Datas

Menu
1

Aeróbica 19/11/2018 Badminton 19/02/201
9

Atletismo 
meio fundo

14/05/2019

Menu
2

Natação
longa

20/11/2018 Ginástica de
aparelhos

20/02/201
9

Voleibol 15/05/2019

Os alunos que não possam, por motivos excecionais, realizar um dos exames na datas prevista, poderão
efetuar uma prova de recuperação no dia 17 de maio de 2019.

VOTAÇÃO : este protocolo foi aprovado por unanimidade :

A FAVOR: 15 CONTRA : 0                      ABSTENÇÕES : 0

III / QUESTÕES DIVERSAS

a) Questões da Associação de Pais:

 Por que motivo aumentou o preço da cantina ? 0,50 euros para uma refeição ocasional, era
5,90 euros e aumentou para 6,40 euros. Como se justifica este aumento ?

No início do ano letivo 2018-2019, foi criado, para além dos planos mensais de 5/4/3/2 dias, um
plano para um dia, a fim de reduzir o número de senhas ocasionais e facilitar, assim, a gestão da
preparação das refeições.
No ano  passado,  constatámos que  cerca  de  50  senhas/refeições  ocasionais  eram compradas
todos os dias e, na maioria dos casos, em cima da hora e mesmo depois de já ter consumido a
refeição (almoço sem marcação).

O plano mensal de uma refeição por dia tem o valor de 19,50 € para os alunos do ensino pré-
escolar e 21 € para os alunos de outros níveis, equivalente ao valor da refeição (5,73 €/6,17€),
inferior, portanto, ao valor da refeição ocasional (6,40€), que realmente aumentou porque o CA
queria incentivar as famílias a comprar um plano de refeição. Convém referir que o preço de alguns
planos foram revistos em baixa para este ano letivo, para que o preço da refeição diminua em



função do plano (o preço da refeição será mais barato para um plano de 5 refeições,  quando
comparado com um plano de 4 refeições, etc).

 Os  alunos  de  « portugais  débutant »  não  seguem  as  aulas  de  CCP  (História  e
Geografia Portuguesa) e ficam com uma hora livre (em permanence) ? Porquê ? Faz
parte  da cultura geral e, embora ainda não se sintam muito à vontade com língua
portuguesa,  participar  nessa  aula  ajudá-los-ia  a  aperfeiçoar  a  sua  competência
linguística em português…Há, realmente, salas de  permanence para os acolher ou
ficam no recreio?

A aula é dada em português e é de difícil compreensão e pouco acessível para os alunos que
estão a iniciar o estudo da língua portuguesa. Por outro lado, o professor não poderá repetir em
francês as várias informações abordadas durante a aula.Todavia, os alunos que quiserem podem
assistir à aula, sabendo que não é possível efetuar a uma tradução.

Os alunos que não assistem à aula poderão trabalhar , pois há uma sala de permanence ou o CDI
à disposição. A última hora da manhã, os alunos têm a possibilidade de ir para o recreio, para
usufruirem de uma pausa de almoço mais longa.

 O preço das viagens é muito elevado. Por que razão não é retomado o projeto pedagógico
do percurso cultural, realizando viagens pedagógicas obrigatórias e utilizando o fundo de
solidariedade  para  pagar  as  viagens  dos  alunos  cujas  famílias  não  dispõem  de  meios
financeiros  para  tal?  Não  seria  desejável  elaborar  um  regulamento  para  o  fundo  de
solidariedade ou criar uma comissão ?

As  viagens  escolares  são  projetos  facultativos  submetidos  à  aprovação  do  conselho  de
estabelecimento. No conselho de estabelecimento realizado no mês de junho, é apresentado o
projeto pedagógico, bem como o custo de cada viagem e o valor máximo a pagar pelas famílias,
que é submetido a votação.

O fundo de solidariedade que foi evocado é da competência do Conselho de Administração e não
se  destina  a  financiar  as  atividades  facultativas,  mas  a  apoiar  as  famílias  que  estejam  com
dificuldades financeiras e não consigam pagar as propinas escolares.

  « Garderie »… não foram comunicadas as alterações, ou seja, as novas regras ; é, pois,
inaceitável ; a escola não deveria cobrar qualquer valor pela utilização da « garderie » até às
17h30.

Pedimos à associação de pais e aos encarregados de educação que quiseram reunir connosco
que falassem com as famílias que tivessem dificuldades,  logísticas ou financeiras, para, juntos,
encontrarmos uma solução.

 Os benefícios para os irmãos, sobretudo o 4º filho, deveriam ser revistos para o ano escolar 
2018-2019, para todas as famílias. A escola tem todo o interesse em ter famílias numerosas.

Esta questão não é da competência do conselho de estabelecimento, mas sim do Conselho de 
Administração.



 Há alunos que fumam em frente ao portão da escola, mesmo ao lado da entrada da primária.
Em Portugal, é proibido fumar a menos de 50 metros das escolas ! Os professores também
fumam nesse espaço.

A lei nº 63/2017, publicada no dia 3 de agosto de 2017, prevê a interdição de fumar em frente às
escolas,  e  foi  ainda mais  longe,  solicitando  aos estabelecimentos  que prevejam espaços  para
fumadores no exterior que garantam a devida proteção dos elementos climatéricos, bem como da
imagem dos profissionais que os utilizam.

Não há qualquer referência a uma eventual distância desses espaços de fumadores.

"4  -  Nos  estabelecimentos  referidos  nas  alíneas  d)  e  g)  do  n.º  1  devem,  sempre  que
possível,  ser  definidos  espaços  para  fumar  no  exterior  que  garantam  a  devida  proteção  dos
elementos climatéricos, bem como da imagem dos profissionais que os utilizam."  

Tentaremos sensibilizar a comunidade educativa para os efeitos negativos, quer em termos de
saúde, quer no que diz respeito à imagem do nosso estabelecimento.

 Os alunos utilizam os computadores da escola para se conectarem a sites de pornografia
(durante as  aulas,  quando  deveriam estar  a  efetuar  a  atividade  solicitada  e  enquanto  o
professor está ocupado na sua secretária). Somos levados a crer que, através de páginas
piratas, conseguem estabelecer a ligação a esses sites e nunca aparece no histórico…

O sistema informático dispõe de um filtro (Firewall) que impede o acesso a inúmeras páginas a que
os alunos  não  deverão  aceder.  Por  outro  lado,  os  professores  estão  sensibilizados  para  esta
questão.

Sabemos que este tipo de sistemas tem os seus limites :

-  falsas palavras-passe dos próprios sites que impedem a filtragem

- utilização de um VPN que permite ocultar o endereço IP de um computador para que não seja
identificado.

 

Aproveitamos para lembrar que os alunos e os respetivos encarregados de educação assinam um 
regulamento de informática, na caderneta de correspondência, que os compromete a respeitar o 
material informático da instituição e a usar a pesquisas na internet somente para fins escolares.

 

 Para  haver  mais  segurança  em  frente  à  escola,  seria  desejável  solicitar  passadeiras
elevadas,  para que as crianças fiquem mais visíveis e,  ao mesmo tempo, os condutores
seriam obrigados a diminir a velocidade.

Já  contactámos  novamente  a  Câmara  Municipal  do  Porto  e  solicitámos,  uma  vez mais,  uma
passadeira  elevada.  O primeiro  pedido  foi  rejeitado  visto  que a  sinalização e  as  alterações já
levadas a cabo eram suficientes, segundo os técnicos da Câmara.



a) Questões dos representantes dos professores     :

1) Seria possível fazer um balanço sobre o custo do sistema informático dos últimos 2-3 
anos ?

O LFIP começou a trabalhar com a empresa SFLAG em 2013, quando instalou o VMWARE. Pelo 
investimentos feito  até ao presente ano letivo, o LFIP pagou à empresa o montante de 283 500€.

Este ano também foi efetuada a passagem para fibra ótica em todo o estabelecimento pelo valor de
23 539 €.

Desde  2015,  o  total  do  investimento  em  material  informático  (computadores,  IPADS,
videoprojetores,  malas com os computadoes portáteis,  …), excluindo valores pagos à empresa
SFLAG e a fibra ótica, será superior a 155 000 €.
 
2) Tendo em conta a instabilidade do sistema VMware ao longo dos últimos anos e,
também, no início deste ano letivo, seria possível dispor de algumas soluções de
« socorro » ? Os professores propõem, há muito tempo, a instalação de software
que possam usar durante as aulas fora do sistema VMware. Esta é uma solução de
« socorro » que não é dispendiosa.

Esta questão foi abordada no início do conselho de estabelecimento, na presença da pessoa responsável
pelos trabalhos de informática, Edna QUEIRÓS, e de Mário Rui SOUSA, diretor geral da empresa SFLAG,
prestadora  de  serviços  para  a  reconfiguração  completa  da  rede  informática  do  LFIP.  Quando  foram
convidados  a  fazer  o  ponto  da  situação  sobre  as  disfunções  e  os  atrasos  ocasionados  por  essas
disfunções, apresentaram alguns esclarecimentos :

- Reconheceram que a maior parte das dificuldades advêm de problemas de migração do Windows 7 para
o Windows  10.  Estas  dificuldades,  que  são extremamente  constrangedoras  para  os  utilizadores,  não
colocam em causa as escolhas levadas a cabo pela direção do LFIP (reconfiguração da rede informática e
utilização do VMware) ;

- Comprometeram-se a resolver, antes do final da semana (domingo 30 de setembro de 2018), todos os
problemas técnicos para que o sistema informático fique realmente operacional.

3) Seria possível obter informações sobre a vaga de « résident » do CDI que não foi preenchida no
último verão ?

Uma vez que a Mme PINCHET, a professora documentalista que estava ao serviço do LFIP, obteve a sua
transferência somente no dia 13 de julho de 2018, não foi possível recrutar um novo professor com o
estatuto de « résident ». Assim, decidimos contratar uma professora documentalista,  Agnès MEILHAC,
com o estatuto de « contratado local » e por um tempo determinado.

A questão de manter ou fechar o posto de professor documentalista será abordada no próximo comité
técnico da AEFE, no início do próximo mês de dezembro.

O Diretor agradeceu, no final da reunião, à equipa da associação de pais que cessou funções e sublinhou
o  trabalho  que  foi  desenvolvido,  mantendo  uma  relação  com  a  direção  que  se  pautou  pelo  bom
entendimento e tendo em conta sempre os interesses da comunidade educativa. O Diretor espera que a



colaboração com a nova equipa da associação de pais possa decorrer com o mesmo clima de confiança
mútua.

Pelas 18h20, após terem sido abordados todos os assuntos que constavam na ordem do dia, o diretor
convidou os membros presentes para um aperitivo.

O Diretor,                                   A secretária da reunião,

      Patrick LEMIERE Régine GRUNER


