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DIOGO SANTOS NA FINAL DO JTG
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CLUBE DE XADREZ

are Nature" procura
também
focar-se
na
mudança

interior e

na forma como esta se traduz em ações que poderão salvar ou
destruir o planeta e, por conseguinte, todos nós.
No dia 16 de outubro, a equipa do Bgreen esteve com o 8.º A,
na aula de Físico-Química, e dinamizou o workshop "Bgreen:
como fazer um spot de vídeo?".
Este workshop incidiu sobre diversos conteúdos, desde o
processo criativo na formulação de uma ideia, passando por
conteúdos básicos sobre captação de imagem e edição de
vídeo, revelando-se útil para os diferentes trabalhos a realizar
nas várias áreas curriculares.

Esta semana, os alunos do 5.º ao 8.º anos tiveram
oportunidade de assistir a uma pequena sessão sobre Xadrez.
Através da colaboração do Sr. António Curado com a Secção
de Xadrez da AAC,
foi

possível

nossos

aos
alunos

aprender um pouco
mais

sobre

modalidade.

esta
A

pressa de passar à
prática dos ensinamentos transmitidos foi muita e a
curiosidade ainda maior.
Se esta sessão despertou em ti o entusiasmo pelo xadrez, já
sabes, aparece na sala do clube às segundas e quintas,
pelas 16h30.

COCKTAIL DE SABERES
Os alunos dos Cursos Profissionais, a par com os do 9.º ano de escolaridade, participaram, na passada
terça-feira, 17 de outubro, num Workshop patrocinado pela Schweppes.
Enriquecido pela presença de dois profissionais conceituados, nomeadamente o Barman Mário Valério e a
Barmaid Vera Silva, o Workshop incluiu uma breve contextualização histórica da marca patrocinadora,
criadora do primeiro refrigerante do mundo, bem como informação orientadora relativa à vivência laboral na
área do Serviço de Bar.
À degustação de diferentes águas tónicas, refrigerantes e mixers, somou-se a explicação de técnicas de
preparação de gins tónicos e de cocktails únicos e criativos. De mais este momento de ensino ativo, inscrito
no âmbito do Projeto Partilha de Saberes, resultou uma aprendizagem diferenciada, a qual foi, claramente,
do agrado de todos os intervenientes.

ELEIÇÕES AECAIC

DEDUÇÃO E INDUÇÃO

No passado dia 10 de outubro, apresentaram-se duas listas
candidatas à futura Associação de Estudantes do Colégio da
Imaculada Conceição, a saber, a Lista TWO,
encabeçada pela aluna Paula Gonçalves, e a
Lista C, encabeçada pelo aluno Bernardo
Caipiro, ambos alunos da turma B, do 12.º
ano.
Ambas as listas apresentam programas

Quando Aristóteles, na Metafísica, designa os filósofos pré-

Paula Gonçalves

eleitorais com propostas audazes e
pertinentes que dão toda a garantia que, uma vez mais, a
futura Associação de Estudantes do
Colégio da Imaculada Conceição será,
à imagem das anteriores, dinâmica e
interventiva na vida do Colégio e da
sua comunidade educativa. A
apresentação pública das listas e
Bernardo Caipiro
respetivos programas terá lugar no
próximo dia 26 de outubro, às 14h10 horas, no Salão de
Teatro do Colégio. A campanha eleitoral decorrerá entre 30 de
outubro e 3 de novembro e as eleições decorrerão no dia 6 de
novembro.
A Direção Pedagógica do Colégio da Imaculada Conceição
agradece às listas candidatas a disponibilidade e o espírito de
serviço, colocando-se à sua inteira disposição para o que
considerarem necessário.

socráticos por physikoi, investigadores da physis, ou seja,
físicos, não podemos obviamente imaginar que utilizava este
termo na mesma aceção com que hoje o fazemos. Em boa
verdade, como nos recordará, posteriormente, Martin
Heidegger, a própria physis encerrava um sentido evocativo
mais profundo do que natureza, palavra pela qual foi
posteriormente traduzida.
Todavia, é inquestionável que
a Filosofia e a Física têm
uma longa história em
comum, desde a altura em
que esses filósofos présocráticos treinaram o olhar
para a melhor compreensão
do mundo e do Universo de
uma forma científica e, logo,
filosófica, abandonando gradualmente as explicações míticas,
substituindo-as por explicações racionais.
Com a intenção de regressar à matriz comum destas duas
áreas do conhecimento e, com isso, desconstruir a
artificialidade do paradigma que opõe as humanidades às
ciências exatas, no passado dia 17, a Professora Susana
Devesa e o Professor João Xavier encontraram-se para, em
simultâneo, refletirem sobre o significado e a importância do
pensamento dedutivo e indutivo na construção do
conhecimento, designadamente, do conhecimento científico.
Após uma breve clarificação conceptual, os professores
ilustraram, com exemplos, as vantagens e as desvantagens, os
limites e as aplicações deste dois modelos de pensamento e
convidaram os alunos a posicionarem-se criticamente sobre a
sua aplicação na ciência contemporânea.
Nesta animada sessão marcada pela interdisciplinaridade e,
sobretudo, pela interatividade dos dois docentes, destacou-se
a participação interessada dos alunos do 11.º A e ficou a
promessa de futuras sessões.

A BIBLIOTECA ESCOLAR
RECOMENDA
LIVRO
Abandonado… perdido… maltratado?
Há sempre um lar no Magia Animal!
Num mundo perfeito, o Magia
Animal não seria necessário. Mas
Eva e Karl Harrison, os irmãos que
vivem com os pais neste centro de
acolhimento de animais, sabem
que a vida não é perfeita. Todos os
dias chega mais um animal que
precisa de ajuda!
Quando Eva descobre, perto do

CONGRESSO INTERNACIONAL
DE DELEGADOS DA EDUCAÇÃO
Entre os dias 15 e 21 de outubro, decorreu no Rio de Janeiro o
Congresso Internacional de Delegados da Educação. Este
Congresso teve como Tema "Unidos na Rede Global: um fogo
que acende outros fogos" e contou com a presença do P.
Lourenço Eiró sj, em representação dos Colégios da
Companhia de Jesus em Portugal.
Estiveram presentes 62 Delegados de Educação de todas as
Províncias da Companhia de Jesus, assim como outras
pessoas ligadas à Rede global de Educação da Companhia.
Os objectivos principais deste Congresso foram os seguintes:
1. Refletir sobre as fronteiras educativas actuais dentro

rio, uma raposinha ferida, sente uma enorme vontade de tratar

do caminho de renovação educativa à qual nos chama

dela, para que fique melhor. A Rusty é fantástica! É tão

a Companhia de Jesus;

pequenina e macia, com olhos castanhos, dourados, e grandes

2. Definir linhas estratégicas - mínimos comuns para a

orelhas pontiagudas! Eva não resiste a pegar-lhe e dar-lhe

nossa rede global - que nos orientem no processo de

mimo. Mas não irá o seu carinho impossibilitar o regresso de

construção da rede global;

Rusty ao mundo selvagem a que pertence?
Livro recomendado para o 5º ano de escolaridade, destinado a

3. Aprofundar a nossa relação pessoal como Delegados
da Educação dos Colégios Jesuítas.
Quem assim desejar, poderá obter todas as informações

leitura autónoma.

acerca deste Congresso através do link:

FILME
35.000 A.C., em plena pré-história. A tribo dos Cabelos
Limpos passa os dias de forma tranquila, guardando para si a
fórmula secreta do champô, enquanto a tribo dos Cabelos
Sujos passa o dia a coçar-se e a
queixar-se. Até que um dia ocorre
na tribo dos Cabelos Limpos o 1.º
crime da história da humanidade: a
morte de uma mulher. Intrigados
com os motivos que fariam
alguém matar uma pessoa, que
morreria de qualquer forma, os
integrantes da tribo tentam descobrir quem foi o autor do
crime

http://jesedurio2017.educatemagis.org/en/

