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ATIVIDADES DE
COMPLEMENTO

EDUCATIVO

INSCRIÇÕES ABERTAS
APACAIC ACOLHE FAMÍLIAS DOS NOVOS ALUNOS

ATIVIDADES DE COMPLEMENTO EDUCATIVO
As Atividades de Complemento Educativo constituem um conjunto de propostas inseridas no Projeto Educativo do Colégio da
Imaculada Conceição, as quais visam promover a formação integral dos alunos.
Este ano letivo, em particular, foi concebida uma vasta e diversificada oferta de atividades, por meio das quais se criam condições
facilitadoras à formação de alunos conscientes, competentes, compassivos e comprometidos. Por tudo isto, acreditamos no
valor formativo de cada uma das propostas que, diariamente, fazemos aos nossos alunos. Para que todos tenham oportunidade de
conhecer a fundo a organização e dinâmica de cada Academia e/ou Clube, oferecemos a possibilidade de os alunos frequentarem
gratuitamente as diferentes iniciativas - dentro do horário definido para cada uma – até ao dia 29 de setembro, através de “sessões
abertas”. A partir dessa data, participarão apenas os alunos que procederem à sua inscrição. Por conseguinte, convidamos todos os
alunos, cujos interesses vão ao encontro das diferentes atividades aqui proporcionadas, a aparecer, experimentar e até convidar outros
amigos a fazê-lo também.
ACADEMIA/CLUBE

Destinatários

ACADEMIA DE B ALLET

Inscritos

ACADEMIA DE DANÇA JAZZ

Inscritos

ACADEMIA DE FUTSAL

Benjamins
(9/10 anos)
Infantis
(11/12 anos)

2.ª feira

18h00-19h00

18h00-19h00

19h00-20h00

19h00-20h00
18h00-19h30

Inscritos

Minis Fem.
(10/11/12 anos)
Iniciadas F.
(13/14 anos)
Inscritos
Inglês

ACADEMIA DE M ÚSICA

Inscritos

10h00-11h30

16h30-19h00

16h30-18h00

16h30-18h00

16h30-18h00

16h30-18h00

16h30-18h00

16h30-18h00

16h30-19h00

16h30-19h00

16h30-19h00

14h30-17h00

16h30-18h00
(marcação individualizada, de acordo com disponibilidade do aluno e do professor)
17h-18h30

ACADEMIA DE TEATRO

C. CIÊNCIA EM AÇÃO

(26/09/2017)

3.º CEB e Sec.
Inscritos

CLUBE R UMOS

Inscritos

CLUBE DOS TALENTOS

Inscritos

O. ESCOLAR E PROFISSIONAL

16h30-17h15
16h30-17h15
14h15-15h00
13h40-14h40

9.º e 12.º anos

CLUBE DE XADREZ

Inscritos

CLUBE ARTES - CENOGRAFIA

Inscritos

CLUBE ARTES - P INTURA

Inscritos

ECO ESCOLAS

Inscritos

CLUBE ESTUDOS CLÁSSICOS

Inscritos

CLUBE EUROPA

Inscritos

CLUBE QUINTA B IOLÓGICA

Inscritos

CLUBE DOS CAVAQUINHOS

Inscritos

16h30-17h15

16h30-17h15

16h30-17h15

16h30-17h15
16h30-17h15

16h30-17h15

10h00-11h30
10h00-11h30

16h30-18h00

Francês

P ROGRAMAÇÃO E R OBÓTICA

Sábado

18h00-19h30

14h30-16h00

(10/11/12 anos)

ACADEMIA DE LÍNGUAS

6.ª feira

14h30-16h00

Minis Masc.

ACADEMIA DE ESTUDOS

5.ª feira

16h30-17h30

Iniciados

ACADEMIA DE VOLEIBOL

4.ª feira

17h00-18h00

(13/14 anos)
ACADEMIA DE TÉNIS

3.ª feira

16h30-17h15
16h30-17h15
(Apenas em outubro)
14h30-15h15
16h30-17h15

13h45-14h40

ATREVE-TE A EXPERIMENTAR!!!

VEM
EXPERIMENTAR AS SESSÕES
ABERTAS!
ELEIÇÕES APACAIC
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
Comunicamos a todos

Na passada terça-feira, dia 18 de setembro, as turmas C e D

os pais e Encarregados

do 9.º ano foram presenteadas com uma sessão de

de Educação que, ao

esclarecimento

abrigo do n.º 2 do

especial, levada a

artigo 8.º dos estatutos

cabo pelos alunos

da APACAIC, dia 3 de

Alice Rodrigues e

outubro,

Rúben Silva do

pelas

21H00, realizar-se-á

12.º A.

uma Assembleia Geral,

No nono ano de

para a eleição dos órgãos sociais da referida Associação de

escolaridade,

Pais.

alunos debatem-se habitualmente com as difíceis incertezas

As listas candidatas a eleição devem ser entregues na

sobre o caminho profissional a seguir. A isso acresce a “falta

secretaria do Colégio, em carta fechada dirigida ao presidente

de tempo” para estudar. A Alice e o Rúben dirigiram-se ao

da Mesa da Assembleia geral da APACAIC, até dia 2 de

auditório com a missão de nos ajudarem nas questões de

outubro e até às 12H00.

organização e orientação vocacional, missão essa que podem,

Dentro do prazo estabelecido nos estatutos da APACAIC,

certamente, considerar cumprida! Obrigada Alice e Rúben!

os

seguirá convocatória para a referida Assembleia Geral para
todos os Encarregados de Educação.

Maria Rasteiro, n.º 526, 9.º C

Atenciosamente
João Luís Cardoso
(Presidente da Mesa da AG da APACAIC)

OS SEIS CONTINENTES
O CAIC faz-me feliz! É como se representasse o mundo, faz-me
lembrar os seis continentes. Tal como cada continente tem a

PROVAS DE AFERIÇÃO

sua cor, também as paredes dos corredores do CAIC têm uma

Informam-se os pais/Encarregados de Educação dos alunos

podemos imaginar, é como se fossem dos diferentes

dos 6.º e 9.º anos que no ano passado frequentaram o CAIC e

continentes.

que não possuem email, ou cujo endereço de email não consta

A segunda coisa que me faz feliz, aqui no CAIC, é o facto de

na nossa base de dados, que os relatórios das Provas e

todas as pessoas serem bem-vindas e terem a sensação de

Aferição irão ser entregues, em mão, aos vossos educandos,

que se conhecem há anos. É como se fossemos todos irmãos,

no início da próxima semana.

como se os educadores que por aqui andam fossem os nossos

Todos os outros já o receberam no respetivo email.

pais. É isto que me faz feliz!

cor e uma frase. As pessoas são de todas as cores e feitios que

E, a ti, o que te faz feliz?
A Direção Pedagógica

Eva Lourenço, n.º 266 , 6.ºB

ORIENTAÇÃO ESCOLAR
E PROFISSIONAL
Anabela Ventura e Sofia Vieira

A realização de opções escolares e profissionais ajustadas à
dos requisitos necessários ao exercício das diversas
realidade individual, tendo em conta os contextos de vida e as
profissões, orientando-os para uma escolha vocacional
oportunidades que a sociedade contemporânea oferece,
refletida.
constitui um desafio, nem sempre fácil de gerir.
Assim, na primeira semana de outubro, visitaremos as turmas
Esta problemática é muito evidente na fase da adolescência,
do 9.º ano e, na segunda semana do mesmo mês, as do 12.º
quando os alunos se confrontam com a necessidade de efetuar
ano, para dar a conhecer os respetivos programas e a
escolhas vocacionais, muitos deles sem terem ainda definido
calendarização, sensibilizando os alunos para a importância do
um projeto de futuro. Aos alunos do 9.º ano de escolaridade, é
desenvolvimento de competências de decisão de carreira.
pedido que escolham uma área de formação de entre as várias
Para além das sessões de grupo, onde se promove o
que o ensino secundário oferece. Os do 12.º ano enfrentam
autoconhecimento e a reflexão sobre as escolhas pessoais, o
uma decisão mais complexa: prosseguir para uma formação
programa inclui visitas a locais de formação e de trabalho,
de nível superior ou integrar mercado de trabalho. No caso de
informação escolar e profissional, entrevistas individuais e
optarem pela continuidade dos estudos,
colóquios com convidados de áreas de
impõe-se eleger um dos inúmeros cursos Esta problemática é muito formação e de trabalho diversificadas.
superiores disponíveis, sabendo que isso evidente
na fase da Entre os dias 9 e 13 de outubro, decorrerão
implica “jogar” com as médias, com a
as inscrições dos alunos do 9.º ano, nos
adolescência,
quando
os
possibilidade de concorrer para longe do
Serviços de Psicologia (Gabinete da
lar e a necessidade de adaptação a uma alunos se confrontam com a Psicóloga Anabela Ventura), sendo que a
nova realidade formativa.
necessidade de efetuar escolha dos grupos (terças ou quintas, das
Neste sentido, dada a importância da
16H30 às 17H15, com frequência
escolhas
vocacionais,
muitos
definição de um projeto de futuro e da
quinzenal) é feita presencialmente e por
capacidade de decidir de forma refletida e deles sem terem ainda ordem de chegada.
sensata, os Serviços de Psicologia e definido um projeto de futuro. Em relação aos alunos do 12.º ano, as
Orientação continuam a apostar nas
inscrições devem ser entregues entre os
atividades de Orientação Escolar e Profissional dirigidas, em
dias 16 e 20 de outubro, no mesmo local. Para estes alunos,
particular, aos alunos do 9.º ano e do 12.º ano.
as sessões de grupo decorrerão nas aulas de Formação Cívica,
Com este programa, pretende-se orientar os jovens no
conforme plano a afixar nas respetivas salas de aula.
conhecimento das suas aptidões, interesses, atitudes,
motivações e aspirações. Em acréscimo, torna-se importante
Serviços de Psicologia e Orientação
dar a conhecer a realidade escolar e as oportunidades do
mundo do trabalho, bem como consciencializar os alunos

A BIBLIOTECA ESCOLAR

PRÉMIO “AS NOVAS FRONTEIRAS
DA ENGENHARIA”

RECOMENDA

No passado dia 21 de setembro decorreu, em Coimbra, a

Capitães da Areia é o livro de Jorge Amado mais vendido no

cerimónia de entrega dos prémios "As Novas Fronteiras da

mundo inteiro. Publicado em 1937, teve a sua primeira edição

Engenharia", promovido anualmente pela Região Centro da

apreendida e queimada em praça pública pelas autoridades do

Ordem dos Engenheiros.

Estado Novo. Em 1944 conheceu nova edição e, desde então,

Este prémio distingue, anualmente, os melhores trabalhos, da

sucederam-se as edições nacionais e estrangeiras, e as

autoria de um aluno ou grupo de alunos do Ensino Secundário

adaptações para a

ou do Ensino Básico, relativos a Engenharia ou Tecnologia, de

rádio, televisão e

Escolas localizadas na Região Centro (distritos de Coimbra,

cinema.

Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco).

Amado descreve,

No ano de 2017, os trabalhos a apresentar pelos alunos

em

deveriam estar subordinados ao tema "Água, sua utilização e

carregadas

Engenharia”.

grande beleza e

Os alunos Gabriela Lapa, João Rua e Pedro Almeida,

dramatismo, a vida

conquistaram o terceiro lugar, com o projeto "Antimatéria",

dos

desenvolvido

abandonados nas

nas aulas de

ruas

Física no ano

Salvador da Bahia,

letivo transato.

conhecidos por Capitães da Areia.

Já o segundo

Livro recomendado para o 3º ciclo, destinado a leitura

lugar,

autónoma, disponível no fundo documental da Biblioteca

foi

conquistado

Jorge
páginas
de

meninos
de

São

Escolar CAIC.

pelo aluno João Pedro Carvalho, com o projeto
"BioActions, BioWorld", desenvolvido no Clube Ciência em
Ação.
Todos os alunos estão de parabéns pelos trabalhos realizados
e, no caso particular do João, também pela brilhante
apresentação com que nos presenteou no auditório da Região
Centro da Ordem dos Engenheiros.
Em tudo Obrigada,
Susana Devesa

MISSA DE ABERTURA
DO ANO LETIVO
Na próxima terça-feira, dia 26 de Setembro decorrerá, pelas
9h00, no Pavilhão P. Manuel Paiva a Missa de Abertura do ano
letivo. Este será um momento de encontro e partilha de toda a
comunidade educativa. Todos os Encarregados de Educação
estão convidados a juntarem-se à celebração.

PROF. SUSANA DEVESA VENCE PRÉMIO INTERNACIONAL
A Prof. Susana Devesa foi, recentemente, galardoada com o primeiro prémio, num congresso na Bulgária, pela apresentação do Poster
ilustrativo do seu trabalho, submetido ao tema “Iron concentration effect in the microwave dielectric properties of BiNbO4 ceramics”,
o qual se inscreve no âmbito do seu Doutoramento em Engenharia Física.
O referido congresso, intitulado "Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence
Against Chemical, biological, radiological and nuclear Agents", foi promovido pelo Programa
de Ciência para a Paz e Segurança da NATO e decorreu em Sozopol, entre os dias doze e
vinte e um do corrente mês. Acresce que o tópico de apresentação era “Fabrication,
Characterization and Processing of Nanomaterials”.
Fundadora do “Clube Ciência em Ação”, e dinamizadora do mesmo há vários anos, a Prof.
Susana Devesa prima pelo dinamismo e pela persistência no estímulo da curiosidade
científica dos alunos, dando provas do seu mérito de forma continuada. Conjuntamente com
um grupo alargado de alunos do CAIC, desenvolveu já inúmeros projetos, a maioria dos quais
foi alvo de prémios e/ou distinções, por parte de entidades/instituições e empresas
reputadas, tais como a Ordem dos Engenheiros, a Casa das Ciências, a Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a Texas Instruments, entre outras.
A comunidade educativa do CAIC regozija-se por mais um sucesso conseguido e felicita a docente visada pelo merecido
reconhecimento do elevado valor científico do seu trabalho. Assim se inova, assim se contribui para uma escola mais enriquecedora
para todos os que, mais do que simplesmente a frequentar, a vivem.

PEDRO SANTOS ELEITO O MELHOR ESCANÇÃO EM CONCURSO NACIONAL
Decorreu recentemente a décima edição do “Concurso Vinhos Verdes & Gastronomia”, no
qual se consagraram dezenas de harmonizações concorrentes. Tendo incluindo participantes de
norte a sul do país, num total superior a sessenta inscritos, resulta que apenas vinte conseguiram
assegurar a passagem à segunda fase do Concurso.
Para além dos galardões na categoria “Harmonização”; nas habituais classes de bronze, prata e
ouro; foram também atribuídos prémios para “Melhor Carta”, “Melhor Escanção” e “Melhor
Serviço de Sala”.
Importa frisar que o vencedor na categoria “Melhor Escanção” foi Pedro Santos, educador
docente ao serviço do CAIC, em representação do restaurante “A Estrela da Mó” e do “Sete
Restaurante”. Por tal distinção, a comunidade educativa do CAIC apresenta o seu júbilo,
felicitando o Professor Pedro Santos pelo sucesso conseguido.
Resta referir que o júri do Concurso era composto por vários Chefs e profissionais de renome, a
nível nacional, tendo avaliado as harmonizações criadas, as quais foram acompanhadas com
bebidas estritamente provenientes da região dos vinhos verdes. A par com as harmonizações, foram também avaliadas outras
vertentes, a saber: o serviço de vinhos, as temperaturas de serviço e a carta de vinhos.

