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Perguntas respondidas : Oferta extracurricular

Quanto custam as atividades?

O meu filho poderá almoçar na cantina da escola na quarta-feira?

Para as atividades propostas no recinto da escola, qual é o número máximo de
participantes? Existe um número minímo?

Será que todos os blocos estão disponíveis para todos os alunos da primária?

Será possível misturar as atividades de vários blocos?

Se meu filho(a) tem uma idade diferente dos alunos da sua turma, poderá
inscrever-se nas atividades de categoria de idade acima ou abaixo?

Existe um valor fixo para os blocos de atividade propostos pelo Liceu. As atividades
exteriores variam consoante o prestador.

Pode e deve. É obrigatório se a criança participa nas atividades extracurriculares. A
inscrição será automática. O valor da cantina está incluído nas atividades
propostas pelo Liceu. Para as atividades no exterior, haverá um suplemento
“cantina quarta-feira” e deverá ser pago à escola.

A capacidade máxima , por grupo, é de 15 alunos (3 grupos de 15 alunos que
giram nas atividades em cada bloco). Referente ao número mínimo, se houver
menos de 24 vagas preenchidas sobre as 45 disponíveis, o bloco ficará cancelado.

Não. Algumas atividades serão propostas a todos os alunos e outras unicamente
aos alunos do CE2, CM1 e CM2. Para as atividades accessíveis a todos, iremos criar
grupos de idade coerêntes (os mais jovens juntos etc...). Por isso, não será possível
fazer pedidos para juntar irmãos e/ou amigos no mesmo grupo.

Não. Por razões de organização, não será possível escolher atividades de dois
blocos diferentes.

Não. A seleção faz-se por turma e não por idade do aluno.

O que é a oferta extracurricular?

Para quais alunos?

Quando irão acontecer as atividades?

Onde serão realizadas as atividades?

O que são os blocos de atividades propostos pelo Liceu?

Quantas vagas estão abertas para as atividades?

Qual é o período de fidelidade das atividades?

São atividades desportivas, culturais e de lazer propostas aos alunos do Liceu Francês.

Reservado aos alunos da primária : CP, CE1, CE2, CM1, CM2.

Cada quarta-feira durante de tarde segundo o calendário escolar (não haverá atividade  
durante o período de férias nem nos feriados)

Depende : nossa oferta se divide em duas opções. A primeira opção é proposta pelo
Liceu (blocos de atividades à escolha) e irá acontecer no recinto da escola. A segunda
opção será um oferta proposta pelos nossos parceiros as quais irão acontecer fora do
recinto do Liceu.

Existem 4 blocos diferentes. Em cada bloco, haverá 3 atividades que irão seguir-se
durante o período da tarde de quarta-feira. O detalhe está na página seguinte.

No recinto da escola, estarão abertas 45 vagas por bloco (3 grupos de 15 / num total de
180 vagas) e para as atividades exteriores, as vagas variam consoante a capacidade de
nossos prestadores.

Referente às atividades no recinto da escola, a compromisso será anual e o pagamento
se fará em 2 vezes através de duas faturas. Para os nossos parceiros exteriores, a
inscrição se ferá por semestre e os pais pagarão directamente aos prestadores.

A ler!



Portas abertas :
 

Na quarta-feira dia 15 de setembro das 13h00 até 16h30,
venha com suas crianças conhecer os professores e descobrir

as atividades que vos serão propostas.
 

Será um momento de troca diretamente com os professores
para falar sobre o conteúdo das atividades.

 
Encontro no recreio da “Maternelle” entre as 13h00 e as

16h30, no dia 15 de setembro de 2021.
 

ATENÇÃO: este encontro não será aula de ensaio, mas um
encontro com os professores das atividades.

 



Atividades no recinto do
Liceu ou no exterior?

 

Nossos parceiros exteriores propõem diferentes
organizações para a quarta-feira de tarde.

En resumo, segue o que não muda:

Fim das aulas da manhã → 12h30 : Almoço
12h30 – 13h00 : Recreio
13h00 : Partida para as atividades

O Liceu irá propor 4 blocos de atividades qui irão acontecer
da seguinte forma:

Fim das aulas da manhã → 12h30 : Almoço
13h00 – 14h00 : Atividade 1
14h00 – 14h15 : Pausa
14h15 – 15h15 : Atividade 2
15h15 – 15h30 : Pausa
15h30 – 16h30 : Atividade 3
16h30 – 17h00 : Ajuntamento dos alunos no recreio da
“maternelle” para que os pais possam vir recuperá-los.

As atividades no Liceu As atividades exteriores



O regulamento
das atividades:

Início das atividades: Quarta-feira 6 de Outubro,
Fidelidade : anual (de Outubro até fim de Junho),
Para as atividades propostas pelo Liceu o pagamento
será feito em 2 vezes (junto com as propinas do
primeiro trimestre e do segundo trimestre),
As atividades propostas no recinto do Liceu irão
acontecer até dia 29 de Junho de 2022,
Os alunos que participam às atividades
extracurriculares devem obrigatóriamente almoçar na
cantina no quarta-feira.

Preço :Em caso de ausência de mais de 2 semanas, um reembolso
poderá ser feito (para o período da ausência) sob condição de
apresentação dum atestado médico (para as atividades
propostas pelo Liceu Francês),
O regulamento interior do Liceu Francês é aplicável,
O fim do serviço extracurricular está fixado para as 17h00. Os
pais que chegarão fora deste horário, será facturado um
prolongamento,
O valor das actividades realizadas no recinto do Liceu, será
acrescentado na fatura das propinas. As atividades realizadas
no exterior da escola serão faturadas diretamente pelos nossos
prestadores exteriores. O serviço de almoço (cantina) será
acrescentado em suplemento na fatura das propinas,
Boa disposição obrigatória :)

500 euros por ano
com cantina incluída

Para as atividades propostas pelo Liceu: 

Faturado em 2 vezes : 170 euros em 2021 e 330 euros em 2022.

Para as atividades propostas pelos nossos parceiros:

Preço variável 
+ 105 euros anuais para a refeição da quarta-feira, sob a vigilância de nossas
equipes de vigilantes.



Como inscrever-se?

ENCONTRO MARCADO ÀS
10H00, DIA 16 DE SETEMBRO
ABERTURA DA PLATAFORMA.

Atenção, primeiro a chegar, primeiro
inscrito! Clicar no link que será enviado a
partir das 10h00.

EXCLUSIVO ONLINE

A inscrição será exclusivamente online
através dum formulário.
 Mais informações nas páginas
seguintes...

A inscrição para todas as atividades deve
ser feita através de nossa plataforma.

LINK : CLIQUE AQUI

https://bit.ly/3jZ8gAI


Os 4 blocos de atividades
propostos pelo Liceu

 
BLOC 1 BLOC 2

BLOC 3

- Formação musical e Flauta
- Ateliê de Design
- Jogos

BLOC 4

Mais informações sobre estas atividades na página 10

- Música e Canto
- Artes plásticas
- Jogos 

- Banda desenhada
- Balé
- Jogos

- Os pequenos scientíficos
- O Laboratório das Histórias
- Jogos

PARA
TODOS

CE2
CM1
CM2

CE2
CM1
CM2

PARA
TODOS



As atividades exteriores
CIRCO : AÉRO

Para os alunos do CP até o CM2, o circo aéro
propõe atividades com prática de acrobacias

aéreas tais como trapézio, arco, ou corda vertical.
 

MÁXIMO 30 alunos

TARIFÁRIO : 720 EUROS POR ANO
+ 30 EUROS SEGURO ANUAL

+ 105 EUROS ANUAL PARA O ALMOÇO (CANTINA)
 PARA MAIS

INFORMAÇÕES

CENTRO
INTERNACIONAL SURF

Para os alunos do CP até o CM2, vá à Costa de
Caparica afim de praticar surf no Centro

Interncional de Surf.
 

MÁXIMO 25 alunos

TARIFÁRIO : 660 EUROS POR ANO
+ 25 EUROS SEGURO ANUAL

+ 105 EUROS ANUAL PARA O ALMOÇO (CANTINA)
PARA MAIS

INFORMAÇÕES

CLUBE DE NATAÇÃO E
TRIATLO DE LISBOA

Para os alunos do CP até o CM2, descubra o triatlo!
 

MÁXIMO 45 alunos

TARIFÁRIO : 460 EUROS POR ANO
Seguro incluído

+ 105 EUROS ANUAL PARA O ALMOÇO (CANTINA)
PARA MAIS

INFORMAÇÕES

DR BERNARD : SURF
Para os alunos do CP até o CM2, o clube do Dr.
Bernard leva-vos até a Costa de Caparica para

praticar surf.
 

MÁXIMO 30 alunos

TARIFÁRIO : 957 EUROS POR ANO
Seguro incluído

+ 105 EUROS ANUAL PARA O ALMOÇO (CANTINA)
PARA MAIS

INFORMAÇÕES

GCP : GINÁSIO CLUBE
PORTUGUÊS

PARA MAIS
INFORMAÇÕES

Para os alunos do CP até o CM2, o GCP propõe vários blocos de
atividades. Poderá escolher a atividade 1 e a atividade 2 segundo à

sua vontade.
MÁXIMO 15 alunos por atividade

TARIFÁRIO : 990 EUROS POR ANO
Seguro incluído

+ 105 EUROS ANUAL PARA O ALMOÇO (CANTINA)

PSG ACADEMY

Pour les élèves du CP au CM2, rejoignez la PSG academy
pour pratiquer votre plus beau football.

TARIFÁRIO : 550 EUROS POR ANO
Seguro incluído

+ 105 EUROS ANUAL PARA O ALMOÇO (CANTINA)

PARA MAIS
INFORMAÇÕES

As atividades realizadas no exterior da escola serão
faturadas diretamente pelos nossos prestadores exteriores.

O serviço de almoço (cantina) será acrescentado em
suplemento na fatura das propinas

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/PT-circo-liceu-frances.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/PT-circo-liceu-frances.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/CIsurf-PT.jpg
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-Portugue%CC%82s-Verso.jpg
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/Liceu-frances2021_PT-compactado.pdf
https://www.facebook.com/ginasioclubeportugues/?__tn__=-UC*F
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/Proposta-4os-feiras-LF-1.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/Liceu-France%CC%82s_2021_Flyer-PT.pdf


Apresentação des atividades : BLOCO 1
 Para todas as turmas : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

FORMAÇÃO MUSICAL E
FLAUTA

ATELIÊ DE DESIGN JOGOS

O objetivo do meu ateliê é permitir que os alunos se expressem
por meio de projetos artísticos realizados  cada semana
durante o ano letivo. Além de criar vários projetos, desejo que
o meu ateliê seja repleto de alegria.

Sra Martins

Sou uma ex-aluna do Lycée Francês. Neste momento, estou a
estudar Arquitectura na Universidade de Arquitectura de
Lisboa. A arte sempre me fascinou e gostaria de transmitir
essa paixão aos mais pequenos no meu ateliê.

Alexandra Marquez iniciou a sua formação em Flauta Transversal.
Colabora com algumas orquestras da zona de Lisboa e Cascais e
leciona à cinco anos as disciplinas de Flauta Transversal e
Iniciação/ Formação Musical.

A disciplina de Formação Musical fala da componente de
aprendizagem dos ritmos, sons e notas. Aqui adquirem-se
importantes conhecimentos de melodia, das notas, estruturas
musicais, harmonia e musical, entre outras. A meio do ano é
inserido o instrumento de Flauta de Bisel/ Transversal, para um
melhor conhecimento da música e prática instrumental.

Sra Marquez

Detalhe da atividade : Detalhe da atividade : 

Detalhe da atividade : 

Um período lúdico, onde as crianças poderão, se as previsões
do tempo forem favoráveis, participar em atividades
desportivas nos espaços exteriores da escola (jogos de equipe,
queimada, caça ao tesouro por exemplo) ou jogos de tabuleiro
nos recintos fechados. Sob a supervisão de nossos
animadores, as crianças terão uma variedade de atividades
durante todo o ano letivo.

Com os nossos animadores

Atividade em português

Preço da flauta : entre 15 e 30 euros



Apresentação des atividades : BLOCO 2
 

MÚSICA E CANTO
Sr Correia

Para todas as turmas : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

ARTES PLÁSTICAS
 

JOGOS

O meu nome é Rui Correia e sou licenciado em Música pela
Academia Nacional Superior de Orquestra, mais conhecida pela
Metropolitana, estudei com o professor Reinaldo Guerreiro.
Pertenço a alguns projectos, nomeadamente a Orquestra de Jazz
de Leiria, Ensemble de Metais de Leiria, Farratuga, Orquestra
Ópera no Património, e sou reforço da Orquestra Metropolitana,
Orquestra Sinfónica de Cascais, entre outros.

A música é universal, é capaz de conectar pessoas, culturas e
sociedades diferentes. Esta disciplina é uma grande
oportunidade para dar a conhecer a música clássica aos vossos
filhos.” 

Sra Ferreira

O meu nome é Otília Ferreira. Sou professora de português no
Liceu Francês do 1º ou 5º ano escolar. Sempre gostei as artes
plásticas e o trabalho manual.

Com esta oficina, proponho que seus filhos regressem à casa
com um pequeno objeto nas mãos, ao final de cada sessão.
Com alguns materiais, como tecidos, linhas, lã, botões, papel,
papelão, cola e objetos antigos que podem ser reciclados, muita
imaginação e um pouco de habilidade iremos criar
(artesanalmente) NOVOS objetos.

Detalhe da atividade : 

Detalhe da atividade : 

Detalhe da atividade : 

Um período lúdico, onde as crianças poderão, se as previsões
do tempo forem favoráveis, participar em atividades
desportivas nos espaços exteriores da escola (jogos de equipe,
queimada, caça ao tesouro por exemplo) ou jogos de tabuleiro
nos recintos fechados. Sob a supervisão de nossos
animadores, as crianças terão uma variedade de atividades
durante todo o ano letivo.

Com os nossos animadores

Atividade em português



Apresentação des atividades : BLOCO 3
Para as turmas de CE2/CM1/CM2

BALÉ

A dança de balé é uma atividade artística, divertida e uma
ótima maneira para as crianças trabalharem suas habilidades
motoras, de coordenação e de memória. 
Enquanto aprendem a descobrir novas formas de colocar o
corpo no espaço, os mais novos irão trabalhar a musicalidade,
a postura e a musculatura.
Esta disciplina aberta a todos irá desenvolver um senso de
partilha e também benevolência para com os outros.

Sra Jimenez

Antiga bailarina clássica formada na Bolshoi Academy em
Moscovo, a Professora Jimenez é credenciada pela Royal
Academy of Dance em Londres.

BANDA DESENHADA
Sra Didierjean

JOGOS

Depois de ter estudado, durante 5 anos, na Escola de Artes de
Nancy (França), continuei o meu curso em Angoulême e fiz um
mestrado em Banda Desenhada. Sou autora de dois livros,
publicados por Les Siffleurs, uma editora associativa.
Trabalhei também, durante dois anos, na área jovem do Festival
Internacional da Banda Desenhada de Angoulême 
 Hoje em dia, estou a trabalhar numa banda desenhada
aubiográfica que aborda o meu problema de dislexia. Obtive
uma bolsa de criação da Fundação da França para fazê-la.

A partir das obras de Sophie Guerrive e de Winshluss,
trabalharemos sobre os temas da floresta e da deambulação na
Banda Desenhada. Realizaremos curtas histórias desenhadas
inspiradas neste imaginário. Os trabalhos feitos no workshop
poderão ser enviados para o concurso de Banda Desenhada
escolar do Festival Internacional de Angoulême.

Detalhe da atividade : 

Detalhe da atividade : 

Detalhe da atividade : 

Um período lúdico, onde as crianças poderão, se as previsões
do tempo forem favoráveis, participar em atividades
desportivas nos espaços exteriores da escola (jogos de equipe,
queimada, caça ao tesouro por exemplo) ou jogos de tabuleiro
nos recintos fechados. Sob a supervisão de nossos
animadores, as crianças terão uma variedade de atividades
durante todo o ano letivo.

Com os nossos animadores



Apresentação des atividades : BLOCO 4
 Para as turmas de CE2/CM1/CM2

OS PEQUENOS
SCIENTÍFICOS

O LABORATÓRIO DAS
HISTÓRIAS

JOGOS

« À vos plûmes » ! O laboratório das histórias oferece um ateliê
de escrita creativa para os mais jovens. Todos os estilos são
permitidos: romance, poesia, testemunho, cenários, banda
desinhada... Brincar e ao mesmo tempo desenvolver e dominar
a língua françesa, na escrita como na fala.

Sra David
Professor em filosofia no Liceu desde há 7 anos, exerci uma
atividade de escritura em conjunto de dois Ministros da Cultura
francesa assim como algumas Editoras. Assim, escrevi ou
ajudei a escrever uma grande variedade de livros: romance,
testemunho, história de aventura, ensaio político... Também
participei da criação da associação do “Le Labo des Histoires”,
que agora oferece oficinas de redação em toda a França. Estou
actualmente a trabalhar num projeto de cenário.

Os pequenos cientistas é uma oficina que reúne diversas
atividades científicas e enriquecedoras. Gotas mágicas, um
ovo a pular, um carro que se desloca a hidrogênio, cozinha
molecular, entre outras aventuras, farão seu filho sonhar. Toda
essa magia da ciência acontecerá nos laboratórios do LFCL.
Seus filhos poderão experimentar, descobrir e aprender
enquanto se divertem.

Sr Carapito

Professor no Liceu Francês desde 2013, ensino as ciências no
“Collège” e no secundário. Tenho um BAC e 7 anos de estudo
em bioquímica. Colaboro, desde 2015, no projeto Eco-escola.

Detalhe da atividade : Detalhe da atividade : 

Detalhe da atividade : 

Um período lúdico, onde as crianças poderão, se as previsões
do tempo forem favoráveis, participar em atividades
desportivas nos espaços exteriores da escola (jogos de equipe,
queimada, caça ao tesouro por exemplo) ou jogos de tabuleiro
nos recintos fechados. Sob a supervisão de nossos
animadores, as crianças terão uma variedade de atividades
durante todo o ano letivo.

Com os nossos animadores



PARA  MAIS  INFORMAÇÕES :

AES@LFCL .PT

mailto:aes@lfcl.pt

