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Ano novo, CAIC novo!
Muito bem-vindos ao CAIC!
Abrimos as portas com um sorriso, não só pintado na parede da entrada, mas que
desejamos ver estampado no rosto de todos os alunos, pais e educadores que
fazem parte desta comunidade educativa. Com 62 anos de existência, o nosso
Colégio sofreu o maior abalo da sua história: o final do Contrato de Associação com
o Estado. Esta realidade veio provocar sofrimento, divisão, ameaças e muitas
mudanças. Não podemos negar ou mudar a realidade, mas podemos, isso sim,
decidir de que forma queremos vivê-la e enfrentar este desafio: com esperança e
um sorriso na cara.
Assumimos, pois, que este ano o CAIC está diferente, nas pessoas que o
constituem e nos meios materiais que possibilitam a sua vida quotidiana.
Desejamos um CAIC mergulhado num dinamismo novo, mais positivo, mais
construtivo, onde todos somos chamados a colaborar e intervir – nas aulas, nos
corredores, nos recreios, nas conversas, nas atividades, nos gabinetes, etc…
Estamos convencidos que este projeto educativo tem futuro! E o futuro começa
agora, hoje, este ano lectivo. Envolve certamente riscos, investimentos,
incertezas… e muito trabalho! Mas este projeto em mudança será desenvolvido
por toda a comunidade, como um corpo unido. Todos somos membros deste corpo
e cada um tem o seu papel importante: uns estudando, outros ensinando, outros
gerindo, mas todos com espírito de SERVIÇO. A vitalidade, a consistência e o
sucesso do novo CAIC dependem da entrega generosa e gratuita de todos.
Acreditamos, pois, que é possível percorrermos este caminho juntos, unidos,
animados. Que sejamos capazes de pintar, não só as paredes mas também os
nossos corações, de amarelo – alegria – e verde – esperança, para que o CAIC
cresça e continue a marcar muitas mais gerações de alunos. E, em tudo o que
digamos ou façamos, OBRIGADO!
P. Lourenço Eiró, sj

Atividades de
Complemento Educativo
Conforme informação já disponibilizada
aos alunos, as Atividades de Complemento
Educativo do Colégio terão início com
“sessões abertas”, a partir do dia 18 de
setembro, de acordo com os dias/horários
definidos para cada uma.
Para que todos possam experimentar cada
uma das atividades, até ao dia 29, todos os
alunos poderão participar livremente. Após
esta data, as Academias e Clubes decorrerão
de acordo com o planeado, mas apenas para
os alunos que efetuarem a sua inscrição
através
do
site
do
Colégio
(http://caic.pt/ofertas-de-complemento/).
As sessões abertas do Clube de Estudos
Clássicos e da Academia de Teatro serão
divulgadas assim que o Colégio tenha essa
informação disponível.
Atreve-te a experimentar!

Redescobrir o CAIC…
No dia 24 de setembro, a APACAIC vai
promover uma atividade de acolhimento às
famílias do colégio. Do 5.º ao 12.º ano, e em
família, vamos redescobrir lugares conhecidos,
apreciar a decoração inovadora, visitar os
cantinhos escondidos, espreitar os locais por
onde circulam os alunos e educadores no seu
dia-a-dia que sempre quisemos visitar…
Vem rever amigos de longa data,
relembrando os momentos vividos no CAIC, e
fazer amizades novas, servindo de ponte a
novos encontros! Vem conhecer a nossa
equipa de pais, os animadores dos
campinácios e muitos educadores. Vem ser
CAIC!
Pelas 10H00, estaremos à vossa espera junto
ao lago, na zona de piquenique, para o início
das atividades (visita guiada, atividades para
os mais novos com os campinácios, corrida de
canoas no lago do CAIC, Porto de Honra, jogos
tradicionais e muita diversão). Para terminar,
junta-te a nós para um almoço partilhado nas
margens do lago, por volta das 13.00, onde
iremos degustar as iguarias das mamãs, a par
com muita conversa e gargalhadas.
Reserva já a data e APARECE!!!
A APACAIC conta com a tua família!

Procedimento quando
um aluno se magoa
Se um aluno se lesiona gravemente,
contacta-se o 112 e, ao mesmo tempo, o
Encarregado de Educação, para que este se
dirija ao Hospital.
Se a lesão não exige tratamento hospitalar
urgente, contacta-se o Encarregado de
Educação, para que se dirija ao Colégio, no
sentido de ele próprio transportar o seu
educando ao Hospital.
Nas situações em que se verifiquem pequenas
lesões ou indisposições sem gravidade, o
Colégio atende o aluno com o seu
Equipamento de Primeiros Socorros e, se
necessário, entra em contacto com o
Encarregado de Educação.
Sempre que os alunos se magoem durante a
permanência no Colégio, ou no trajeto casaescola, e tenham necessidade de tratamento
hospitalar, devem comunicar a ocorrência ao
Dr. Carlos Machado, a fim de se preencher o
Inquérito
de
Acidente
Escolar.
Posteriormente, deverão apresentar todos os
comprovativos de despesa, acompanhados da
respetiva receita médica. Se tal não acontecer,
o Seguro Escolar (DGEST – Ação Social Escolar)
ou a Companhia de Seguros não pagam as
despesas que possam ocorrer, ficando estas à
exclusiva responsabilidade do aluno.
No caso da lesão implicar a utilização de
canadianas, os Encarregados de Educação
deverão solicitar ao Colégio o empréstimo das
mesmas, uma vez que a aquisição desta ajuda
técnica não é comparticipada.
Nota: O Regulamento sobre o Seguro Escolar
encontra-se disponível, para consulta, na
Secretaria.

Biblioteca Escolar
Olá a todos!
O ano letivo começou e a Biblioteca Escolar do
CAIC já tem as portas abertas para receber
todos aqueles que queiram estudar, ler ou
mesmo ver um filme.
Hoje, gostaríamos de dar as boas-vindas aos
alunos do 5.º ano e desejar-lhes boas leituras.
Aqui fica uma excelente sugestão de leitura,
disponível no fundo documental da tua
Biblioteca.
Ouro Mágico
Qual é o verdadeiro valor da Bondade?

A Lucy nem consegue acreditar no que os seus
olhos vêem quando dá de caras com a Goldie e
a Bonnie, duas fadas dos dentes cuja missão é
recolher os dentinhos das crianças para serem
transformados em Bondade. As fadas andam
muito preocupadas, pois ultimamente os
dentinhos têm desaparecido. A Precious, uma
fada egoísta, anda a roubá-los para ficar com a
Bondade toda para si e assim tornar-se numa
fada boazinha. Mas será este o verdadeiro
valor da Bondade?

