
  

 
 

INSCRIÇÕES 2009/10 
 

Data limite: 13 de Março de 2009 
 

Para a inscrição de um aluno na Secção Portuguesa do Liceu Internacional é necessário apresentar os seguintes 
documentos : 
 
1 - Formulário 

Formulário de inscrição (a fornecer pela Secção) devidamente preenchido e assinado. 

2 - Pedido de Inscrição (em duplicado) 

 Carta dirigida à Directora da Secção Portuguesa do Liceu Internacional referindo todas as circunstâncias e razões que 

fundamentam o pedido de inscrição. Explicitar todos os motivos pessoais, familiares, de escolarização ou de orientação que 

justificam tal pedido, nomeadamente no plano linguístico e em relação aos estudos já realizados.  

Referir também o tempo previsto para a permanência em França.  

3 - Boletins Escolares (2 Fotocópias de cada boletim) 

 Duas fotocópias legíveis dos boletins de informação trimestrais dos dois últimos anos lectivos (06-07, 07-08) e ainda 

do ano em curso (2008-09) do 1° e 2° trimestres. Se no momento da inscrição só têm o boletim do 1° trimestre, completar o 

dossier enviando posteriormente os boletins seguintes (muito, muito importante este envio atempado). Se os alunos de 

Maternelle não receberem boletins trimestrais devem solicitar uma apreciação escrita ao respectivo professor. 

 Para entrada no Primário (excepto em C.P./onzième) e em sixième, enviar fotocópia dos boletins informativos do 

curso de português, caso o aluno o tenha frequentado. 

4 - Documento de Identificação (2 Fotocópias)   

  Apresentar  o documento de identidade do aluno em que conste a data e local de nascimento, a(s) nacionalidade(s) e a 

filiação: (Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento),  Carte d’Identité  ou Acte de Naissance.  

5 - Documento de Identificação do Pai e da Mãe (2 Fotocópias de cada) 

 Documento de identificação do pai e da mãe justificativo das respectivas nacionalidades. 

6 - 2 Fotografias recentes (tipo passe) 

 Escrever atrás o nome do aluno e a classe/ano para que é pedida a inscrição. 
 
7 - Outros documentos  

 Por exemplo, documentação sobre a escola que o aluno frequenta actualmente, sobre os cursos de Português seguidos, 

diplomas ou certificados que eventualmente o aluno tenha obtido, informações sobre prática de desporto, de teatro, de um 

instrumento musical, de uma actividade social, etc.... 

8 – Despesas de inscrição 

 A comparticipação financeira pedida para o tratamento do dossier é de 50€, para um aluno, 60€ para dois irmãos e 70€ 

para três. Junto com os documentos anteriores referidos deverá entregar o respectivo cheque passado à ordem de APASPLI.  

 Esta quantia não é reembolsável. 

 

� Lycée International 
2 Bis rue du Fer à Cheval - B.P. 70107 

 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex - France  
 tel.: +33 (0)1 34 51 53 57 
 fax: +33 (0)1 34 51 74 18 

 

e.mail: sectionp.lyceeinternational@laposte.net  -  website: www.lycee-international.com 
 

� Collège Pierre et Marie Curie 
 62, avenue Pierre et Marie Curie 
 78230 Le Pecq 

tel.: +33 (0)1 39 76 84 86 
 fax: +33 (0)1 39 76 42 63  

� Ecole Normandie-Niemen 
 3, rue Saint Exupéry   -  78230 Le Pecq 
 tel./fax (maternelle):+33 (0)1 39 58 54 79 
 17, rue du Raidillon  -  78230  Le Pecq          
 tel./fax (primaire): +33 (0)1 39 16 30 64  



  

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

1 – Ensino Pré-Primário e Primário  

 Nestes níveis duas modalidades de frequência são possíveis: 
Como alunos internos, os que frequentam a escolaridade francesa e internacional no LI ou na escola N-N, como  

alunos externos, aqueles que frequentam a escola Primária ou Maternelle do seu Sector e se deslocam para as aulas de Secção 
durante uma manhã e uma tarde por semana. 

 

2  -  Pólos da Secção Portuguesa  

 Como o número de alunos candidatos ao ensino internacional ultrapassa as capacidades de acolhimento no L.I., a 
Secção Portuguesa, tal como outras Secções, funciona também em escolas associadas na cidade de Le Pecq: 
 2.1. Collège Pierre et Marie Curie 
 Desde o ano lectivo 97/98 funciona aí um pólo a nível do Collège, pelo que se aceitam inscrições para as classes de 
Sixième, Cinquième, Quatrième e Troisième. 

2.2. Ecole Normandie-Niemen (Primário)  
 Os alunos do Ensino Primário podem candidatar-se à frequência da Secção nesta escola (internos e externos). 
 2.3. Ecole Maternelle Normandie-Niemen 
 Nesta escola  funciona a classe de pré-primário (Grande Section e Moyenne Section) com alunos internos e alguns 
externos. 

3 - Datas de apresentação da documentação : 

 •••• candidatos que moram em França 
 O mais breve possível. Data limite: 13 de Março de 2009. 
 •••• candidatos que vêm do estrangeiro 
 Logo que possível, até final do ano lectivo e na última semana de Agosto de 2009. 

4 - Testes de admissão:  
 
Os candidatos têm que se submeter a testes de língua portuguesa, nas seguintes datas: 
Primário e Sixième: quarta-feira, 25 de Março de 2009 às 14 horas. 
Collège (5ème, 4ème e 3ème) e Lycée (2nde): sábado, 21 de Março de 2009, às 9horas. 
11ème (CP) dias: 3 de Abril, de tarde e 7 de Maio, de manhã  (informação posterior a indicar a hora). 
Os alunos de 11ème (CP), serão convocados também para um teste de francês, em data a determinar. 
Atenção: os alunos dos outros níveis não receberão convocatória. Devem apresentar-se nas datas acima indicadas. 
Aos alunos que vêm do estrangeiro, nomeadamente para as classes de iniciação ao francês (classes FS), também poderá ser pedido 
um teste em francês além de entrevista com a família. 

5 - Livros escolares 

A Associação de Pais dos alunos da Secção, APASPLI, financia a aquisição dos livros escolares e coparticipa nas 
actividades culturais e recreativas. Cobra as suas quotas no início do ano lectivo.  

As famílias devem munir-se, durante as férias, das gramáticas, dicionários e das obras de leitura integral que constam 
de lista a difundir antes do final do ano lectivo. A aquisição destes livros, que vão constituir a biblioteca pessoal de cada aluno, 
é da responsabilidade das famílias.  

 

6 – Participação na vida cultural e associativa da escola 

A frequência deste estabelecimento de ensino implica também a filiação e colaboração nas várias associações de Pais 
que tão importantes são para a qualidade do ensino internacional, que participam activamente na intensa vida cultural e escolar 
do L.I. e contribuem para o ambiente único da escola: a APASPLI - Associação de Pais dos Alunos da Secção Portuguesa do 
Liceu Internacional , APELI - Assotiation des Parents d’Elèves du LI, o Club International, a Associação de Antigos Alunos... 
 É também dever de todos cotizar para a Coopérative Scolaire, graças à qual as actividades extra-escolares abertas a 
todos os alunos, inclusive dos pólos exteriores, são possíveis (orquestras, teatro, viagens, ateliers,  saídas culturais, etc). 

 

Horário de atendimento na Secção 

 Normalmente das 9horas às 12h15 e das 13h15 às 17horas, excepto à quarta-feira à tarde, mas é preferivel telefonar 
previamente para marcar encontro.  

Para mais informações sobre a Secção consultar o site do Liceu e da Secção: www.lycee-international.com  

 
 

Muito Importante 

A não apresentação de todos os elementos indicados implica a suspensão do processo de admissão. 

Nenhum documento é devolvido. Só devem ser entregues fotocópias. Dado que a resposta ao pedido de inscrição não é  

imediata e que uma candidatura não constitui uma garantia de admissão,  é indispensável a inscrição simultânea do aluno 

num outro estabelecimento de ensino, o do sector da sua residência. 


