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ELEIÇÕES AECAIC
Decorreu, ao longo da semana que passou, a campanha eleitoral das 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 revelaram um extraordinário dinamismo e organização na forma
como encararam esta campanha. A criatividade e a diversidade de atividades
desenvolvidas, a par com a responsabilidade e o sentido cívico dos candidatos, foram

a

nota dominante destes dias que, literalmente, revolucionaram a vida do Colégio e da
sua comunidade educativa.
Na quinta-feira, dia 2 de novembro, perante um auditório cheio, houve lugar à
apresentação das propostas das diferentes listas e a um debate entre os seus
representantes, moderado pelo professor António Manuel Meneses. Uma vez mais,
constatou-se a elevação com que os candidatos encaram toda a campanha
eleitoral.
Na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, terá lugar o ato eleitoral, ao longo
de todo o dia, no Telheiro exterior do Ensino Básico. Para que este momento
possa ser também ele formativo e promotor da educação para a cidadania,
importa salientar que cada aluno se deve dirigir à mesa de voto do seu respetivo
Ciclo e só poderá votar caso se faça acompanhar do seu Cartão de Estudante.
A Direção Pedagógica do Colégio da Imaculada Conceição agradece, uma vez
mais, às listas candidatas por tudo o que, ao longo de todo este processo, aportaram à vida da comunidade educativa do Colégio da
Imaculada Conceição.

DIA DE REFLEXÃO – 5.º B
No dia 27 de outubro, a turma B do 5.º ano passou um dia diferente, na companhia dos professores Carlos Miranda, Ana Vicente,
Lisete Santos, a Diretora de Turma.
No início da manhã, explicaram-nos o significado do Brasão do CAIC. Fizemos uma oração diferente, refletindo com Jesus. Fomos
sensibilizados para o facto de haver pessoas de vários países que não têm o que nós temos: alimentos, saúde, escola, família, amigos,
roupa....
Um dos objetivos das atividades era descobrirmos a história do fundador da Companhia de Jesus. Ficámos a conhecer Santo Inácio de
Loyola. Um Ser admirável, que nos permitiu estarmos, hoje, aqui, num Colégio da Companhia de Jesus.
Logo a seguir, tivemos um almoço partilhado, muito saboroso, onde convivemos alegremente!
À tarde, voltámos para a sala de aulas e o professor Carlos Miranda, “encarnando” Santo Inácio de Loyola, contou-nos a "sua" história.
Para terminar o dia, fomos para a capela, onde o Sr. Padre Lourenço sj nos explicou o significado das diferentes partes da Eucaristia.
O dia foi inesquecível e todos nos sentimos “em casa”!
Em tudo, Obrigado
+nas obras que nas palavras+
Helena Almeida e Matilde Gonçalves

DIA DE REFLEXÃO – 8.º A
No passado dia 3 de novembro, teve lugar o Dia de Reflexão da turma A, do 8.º ano, na Cruz dos Morouços, na Casa das Irmãs
Franciscanas.
Este encontro teve como tema central as relações humanas, pelo que fomos convidados a sair da nossa “zona de conforto” e procurar
estabelecer relações com pessoas de quem não somos tão próximos. Foi-nos apresentado um menu de conversa e, a partir daí,
procurámos conhecermo-nos melhor. Percebemos que o mais importante nas nossas vidas é a família e os amigos e que sem eles a
nossa vida não faria qualquer sentido.
Logo depois, e através do visionamento de um segmento do filme “Circo das Borboletas”, percebemos que temos que aceitar as
nossas imperfeições e aprender a viver com elas, transformando-as em algo de positivo e não o contrário. A nossa realização pessoal
depende exclusivamente de nós, muito embora os outros nos possam influenciar. O filme “O Circo das Borboletas” ensina-nos que
“Quanto maior for a luta, mais glorioso é o triunfo!”.
Após uma pausa para almoço, foi tempo para relaxar e realizar uma bonita oração, guiada pelo professor Michael Görne.
Por volta das quatro da tarde, regressámos ao Colégio, de coração cheio, após um dia de intenso crescimento interior. A amizade que
nos une também saiu dali reforçada e estamos preparados para ser mais Turma.
Em tudo, Obrigado!
Os alunos do 8.º A

À CONVERSA COM…

PRÉMIO FAQTOS

Na passada semana, a Enfermeira Joana Sá esteve ("À

O Prémio FAQtos é um concurso a nível nacional, orientado

conversa…") com o 11.º A, o 9.º C e o 9.º D.
Antiga aluna do Colégio, a Joana começou por partilhar um
pouco da sua experiência enquanto estudante, revelando
alguns dos fatores que foram mais preponderantes para as
suas escolhas no ensino secundário e, mais tarde, no ensino
superior.
Já depois de alguns anos a trabalhar no Serviço Nacional de
Saúde e a colaborar na Cruz Vermelha de Coimbra, a Joana
contou-nos que, apesar de tudo, ainda estava pronta para mais
desafios.

para os alunos do Ensino Secundário, que pretende contribuir
para a formação de uma consciência coletiva em matéria de
campos

eletromagnéticos

oriundos

de

fontes

de

telecomunicações (banda das radiofrequências – RF) e do seu
impacto na sociedade, bem como potenciais efeitos na saúde e
ambiente.
A organização do FAQtos desafiou os alunos a dar "largas à
imaginação" e criar um projeto submetido ao tema "A
Sociedade e as RF".
Os alunos do CAIC levaram este desafio muito a sério e
submeteram seis candidaturas, tendo as seis sido admitidas
pela organização!
Assim, teremos os alunos André Oliveira, Francisco Relvão,
João Pedro Carvalho e Rafael Amaral, do 12.º A, a desenvolver
o Projeto “Sistema de deteção de fogos"; Ana Beja, André
Ramiro e Tiago Rodrigues, do Curso Profissional Técnico de
Restauração, com o Projeto “MW-Cooking: confeção de
refeições em microondas"; Carlos Coimbra, José Oliveira e
Diogo Barreiros, do 11.º A, com o Projeto "Será que é possível
fabricar cerâmica através de microondas?"; Carolina Luís,

O espírito de missão e uma grande dose de coragem levaram a
Joana a integrar a Cruz Vermelha Internacional.
Partilhou connosco alguns episódios das diferentes missões
que já realizou e que a levaram a locais tão inóspitos como
Paquistão, Iémen, Afeganistão, República Centro Africana,
Coreia do Norte, Gaza, etc.
Foi, sem dúvida, uma experiência muito enriquecedora!
Enf. Joana Sá, muito gratos.

Filipa Lopes, Inês Lamas e Rodrigo Calçarão, do 11.º A, com o
Projeto "Interferências nas comunicações"; Ana Carolina
Santos, Catarina Flório, Ema Leita e Joana Rendeiro, do 11.º A,
com o Projeto "RadioSeeds" e Alexandre Alípio, Francisco
Loureiro, Guilherme Balhau, Guilherme Seara e Luís Boavida,
também do 11.º A, com o Projeto "Radiofrequência na
monitorização ambiental".
Até maio de 2018, estes alunos trabalharão no sentido de
concretizar os respetivos Projetos, almejando por um lugar
entre os dez finalistas.
Saudações científicas e gastronómicas,
Marco Aleixo e Susana Devesa

HALLOWE’EN

A tradição ainda é o que era no CAIC! Por essa razão, os professores de Inglês celebraram o Hallowe’en, uma vez mais.
O Colégio foi invadido por centenas de bruxas, fantasmas e outros seres maléficos! O terror percorreu os corredores e poucos foram
aqueles que escaparam a tamanhos atos de maldade! A Bruxa Arrepiante invadiu a Biblioteca e instalou lá a sua cozinha, onde produziu
poções diabólicas! Todos quantos ali entraram viram a sua vida em perigo…
Na entrada do Colégio, o cenário não era melhor! Abóboras monstro, acompanhadas de bruxas tenebrosas e morcegos ferozes
enfeitiçavam todos quantos ousavam passar por ali! Foi um dia arrepiante…. Durante o intervalo da manhã, as poções da Bruxa
Arrepiante foram servidas no hall, ao som de uma coreografia preparada pelos Walking Dead do 8.º A, ao som da música Thriller de
Michael Jackson!
Nem o Restaurante Pedagógico ficou a salvo! Uns alunos foram obrigados a preparar pratos diabolicamente saborosos. Outros, que
serviram à mesa, foram transformados em zombies! Alguns alunos do 7.º A conseguiram fugir ilesos e capazes de relatar o terror ali
vivido!
À tarde, o ataque continuou! Centenas de bolachas foram distribuídas pelos alunos dos 5.º e 6.º anos e foi assim que todos foram
apanhados nas teias da Aranha Arranha Dentes e transformados em pega-monstros!
Foi por muito pouco que consegui escapar para vos contar esta história! Disfarcei-me de bruxa e fui confundida com um deles…tentei
salvar os meus alunos e colegas, mas, infelizmente, não conseguiram resistir aos doces e foram alvo das mais cruéis travessuras!
Os responsáveis por esta atividade agradecem todo o apoio dos Professores Marco Aleixo, Vítor Dias, Luís Lourenço e Pedro Santos,
que orientaram os alunos dos Cursos Profissionais e nos deram a provar deliciosas iguarias. Um agradecimento especial, também, aos
Professores Carlos Almeida e Ana Cristina Santos, que colaboraram na decoração do Colégio, e ao Clube de Cenografia. Não podemos
esquecer os Pega-Monstros feitos pela Professora Susana Devesa e pelos alunos do 11.º A, em laboratório.
Aos alunos dos 5.º, 6.º e 7.º anos foi lançado o desafio de construírem abóboras e criarem bruxas horrendas. Os vencedores destes
concursos são:
Concurso de Abóboras:
1.º lugar – Luís Oliveira (6.º A)
2.º lugar – Mariana Pereira (6.º A)
3.º lugar – Matilde Beja (5.º A)
Concurso de Bruxas:
1.º lugar – Gonçalo Seara (7.º A)
2.º lugar – Maria Madalena Teodósio (6.º A)
3.º lugar – Inês Oliveira (7.º A)

Trabalho realizado por
Luís Oliveira

Trabalho realizado por
Gonçalo Seara

Concurso de disfarces:
1.º lugar – Gonçalo Seara (7.º A)
2.º lugar – Maria João Conceição e Daniela Duarte (6.º A)
3.º lugar – Rafaela Lourenço (6.º B)

Gonçalo Seara e André Leão

DÍA DE LOS MUERTOS
El Día de los Muertos es considerado la tradición más
significativa y representativa de la cultura mexicana.
La celebración se lleva a cabo en dosdías: el primero de
noviembre (dedicado al alma de los niños) y el dos de
noviembre (al alma de los adultos).
Su origen tiene que ver con el mestizaje, puesto que
comprende
rasgos
culturales
indígenas

y

españoles que,
al

mezclarse,

dieron lugar a
todos los ritos
y ceremonias
que se realizan
para la ocasión.
Se cree que las
almas de los
seres queridos que se fueron regresan del más allá. Por eso, se
prepara su recibimiento con una ofrenda donde se coloca su
comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y si fuese
el caso, juguetes para los niños. No faltan las fotografías de los
difuntos y las coloridas flores de cempasúchil (la flor de los
muertos).
Trabalho realizado pelos alunos de Espanhol dos Cursos
Profissionais de Técnico de Restauração.

BOLINHOS E BOLINHÓS OU
HALLOWE'EN? PARTE 2
No Olarilas da semana passada, demos conta de uma atividade
interdisciplinar que deu aos alunos do 8.º A a oportunidade de
terem aulas diferentes e de aprenderem algo sobre o nosso
património cultural.
Esta semana, gostaríamos de partilhar com a comunidade
educativa um dos trabalhos que resultaram desta atividade.
Tudo começou na aula de Português, tendo os alunos realizado
um trabalho de pesquisa orientada sobre a tradição dos
"Bolinhos e Bolinhós". Mais tarde, na aula de Inglês,
aprenderam mais sobre a celebração do Hallowe'en e sobre o
seu significado. Tiveram também uma aula de História em que
o prof. António José Franco contextualizou estes dois
costumes.
De seguida, na aula de TIC, os alunos utilizaram a ferramenta
"pixton" (disponível online) e criaram uma banda desenhada
sobre esta temática.
Finalmente, indecisos quanto à sua tradição preferida,
decidiram honrar ambos os costumes, tendo este trabalho
culminado em duas apresentações: uma flashmob realizada no
dia 31 no hall do Colégio ao som do tema "Thriller" de Michael
Jackson (mais "halloweenesco" é impossível!) e a exposição
das BDs realizadas pelos alunos sobre os "Bolinhos e
Bolinhós".
Aqui fica a BD que venceu o 1.º prémio, em termos de
criatividade. Se tiveres curiosidade, passa pelo expositor da
Biblioteca e lê as outras BDs elaboradas pelos teus colegas.
Se não tiveste oportunidade de ver a flashmob, aqui ficam
algumas imagens e um vídeo desse momento
arrrrrrrrrrrepiante!
Profs. Carla Lapa, Carolina Caçador
e Rosa Oliveira

Trabalho realizado por:
Francisca Meneses, n.º 324, 8.ºA

UM HALLOWE'EN MUITO CIENTÍFICO!
Na passada segunda-feira, a disciplina de Física e
Química A decidiu juntar-se à disciplina de Inglês,
em colaboração com a Biblioteca Escolar e com a
área curricular não disciplinar de Formação
Cívica. O resultado foi monstruoso! A turma do
11.º A construiu monstros horripilantes! Se
quiseres ver o resultado com os teus próprios
olhos, passa na Biblioteca.
Caso queiras fabricar um monstro só teu, aqui
fica a "receita" (não te esqueças de pedir a
colaboração de um adulto):
Material necessário:
 Gobelés;
 Varetas de vidro
 Cola líquida transparente;
 Solução aquosa saturada de borato de sódio (ou
tetraborato de sódio);
 Corantes alimentares de várias cores.
Procedimento experimental:
1. Colocar cerca de uma colher de cola num
gobelé.
2. Acrescentar 3 a 5 gotas de corante,
misturando bem.
3. Adicionar 3 ml de solução de borato de
sódio e misturar bem.
4. Agitar de forma energética.
5. Retirar o excesso de líquido (se existir).
6. Retirar o pega-monstros do copo e moldá-lo com as mãos,
para lhe dar uma forma.
Os professores de Física e Química A e de
Inglês desejam-te brincadeiras pegamonstruosas."

EMENTA
Aperitivos (serviço volante)
Caldo verde
Rancho à moda de S.
Martinho
Castanhas assadas e
jeropiga
Bebidas (vinho tinto e branco,
sumo, água)

PREÇOS
Adultos - 7 €
Alunos do CAIC - 5 €
Crianças até aos 4 anos não pagam
Crianças dos 5 aos 12
anos - 5 €
Crianças a partir dos 12
anos - 7 €

ANIMAÇÃO
MUSICAL
Com a colaboração de
alunos e professores dos
Cursos Profissionais de
Restauração.

