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MISSA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
No passado dia 7 de dezembro,
celebrámos, no nosso Colégio, a Missa
da nossa Padroeira, a Imaculada
Conceição. Vivemos em comunidade,
em família, um momento onde
entregámos ao Senhor tudo o que
conhecemos, o que somos, o que
experimentamos,

o

tanto

que

recebemos… E agradecemos por tudo
isso.
O caminho de fé, proposto a cada dia
aos nossos alunos, pais e educadores
está unido a Maria, que é mulher,
esposa, mãe… Uma Mãe que vela por
cada um de nós com grande ternura e
amor. Que é modelo, guia e amparo
para as nossas famílias.
Neste tempo de Advento, preparamos
o nosso coração, ao modo de Maria,
para receber o Senhor, que por nós se
fez homem. Como primeiro passo para
este acolhimento do Salvador, na
Eucaristia, foi entregue uma vela a
cada turma para que a possam levar
para as suas salas. Com elas,
diariamente, iremos pedir a sua Graça,
na esperança de conseguirmos ser
fogo que acende outros fogos e
verdadeira luz no mundo.
De coração cheio caminhamos para o
Natal que se aproxima, mais unidos
enquanto comunidade e enquanto
irmãos. E, cheios de confiança,
dirigimos as nossas orações a Maria.
Ó Senhora nossa, ó nossa Mãe, tu, que
com paciência e ternura, nos levas a
Deus, intercede por nós.

CONVERSAS DO CANECO
Foi com muita alegria e com um forte aplauso que, na passada quinta-feira, dia 5 de
dezembro, no âmbito de Formação Cívica, a turma B do 6º ano recebeu o seu primeiro
convidado das “Conversas do Caneco”. Ora, para os mais curiosos, esta atividade consiste
num encontro informal entre a turma em causa e um convidado que se desloca até à nossa
sala para connosco conversar sobre a sua vida. Uma conversa, pois, mais íntima do que a
que habitualmente conseguimos ter na sala de aula ou no corredor do nosso Colégio. O
grande objetivo é conhecer melhor esse educador que se apresenta perante nós e que está
disponível para abrir o livro da sua vida. A curiosidade é sempre muita e a conversa vai
trazendo ao de cima experiências, partilhas, confidências… Porquê “do Caneco”? Porque
esta conversa é acompanhada de uma caneca de chá e, claro, de um bolinho bem saboroso,
basta para isso que todos os presentes tragam, de sua casa, uma caneca para o efeito.
O nosso primeiro convidado foi o professor Diogo Silva, professor de Matemática da turma
em questão, escolhido por maioria imediatamente após os alunos terem conhecimento da
sua grande prestação no badminton, aliás, esta faceta do nosso convidado está
perfeitamente acessível à distância de um clic, basta ter alguma curiosidade. A conversa
foi animada, as perguntas dos alunos pacíficas, curiosas e até mesmo provocadoras. O
professor Diogo Silva conseguiu cativar os presentes com a sua postura dócil e sincera, partilhou momentos da sua vida pessoal e
profissional e deixou-nos a todos encantados com a sua disponibilidade e com a sua verdade.
Agradecemos, então, profundamente a presença e partilha do nosso professor de Matemática neste momento vivido em turma e que
nos ajudou, certamente, a estreitar laços.
Pelo 6ºB,
Maria João Soares

VISITA DO PADRE PROVINCIAL AO CAIC
Nos dias 6 e 7 de dezembro, o Padre Provincial dos Jesuítas, José Frazão, sj, fez a sua visita anual ao CAIC, fazendo-se acompanhar
pelo P. Francisco Rodrigues, sj, ecónomo da Província Portuguesa. Durante a sua visita a este Colégio que conhece bem, pelo facto de
já ter sido professor no CAIC, o P. Frazão teve várias reuniões e encontros com alguns educadores, com a Associação de Alunos e com
a APACAIC e os representantes dos E.E. das turmas.
Embora tivesse estado connosco pouco tempo, os educadores e alunos do CAIC tiveram oportunidade de lhe comunicar as suas
impressões sobre o início deste ano letivo 2017/2018. Como também é costume, o P. Provincial animou os vários grupos que fazem
parte da comunidade educativa a continuarem a trabalhar para a construção do Colégio, em todas as suas dimensões. Louvou a
dedicação e o empenho dos educadores, sobretudo nos tempos difíceis que o CAIC está a atravessar.
Na quinta-feira, 7 de dezembro de manhã, o P. Provincial presidiu à Eucaristia da Imaculada Conceição, nossa padroeira, salientando
três traços de Maria, que devemos imitar: Profundamente amada por Deus, acolhedora da Graça de Deus na sua vida e agradecida pelo
tanto que recebeu de Deus. Foi impressionante o ambiente de oração, silêncio e profundidade com que decorreu toda a celebração,
onde o coro do GRAPA tanto nos alegrou.
A visita terminou com a inauguração, no hall de entrada, do Mapa Mundial da Rede de Colégios dos Jesuítas, da qual o CAIC faz parte.
Obrigado, P. José Frazão, pelas suas palavras de ânimo e incentivo!
P. Lourenço Eiró, sj

CORTA-MATO CAIC
No passado dia 7, cumpriu-se, de novo, a já longa tradição de
pôr o CAIC a correr, após a celebração da eucaristia da NOSSA

CLASSIFICAÇÕES

Padroeira.
Este ano foram 240 alunos que aceitaram o desafio lançado
pelos professores de Educação Física e se atreveram a

Escalão

Aluno

N.º

1.º - Miguel Seiça

302

5.ºA

2.º - Diogo Mateus

115

5.ºB

sobressaltos de

3.º - Diogo Duarte

109

5.ºA

maior.

1.º - Sara Campises

342

5.ºB

2.º - Helena Almeida

155

5.ºB

3.º - Lara Machado

203

5.ºB

1.º - Diogo Santos

258

6.ºB

2.º - João Amado

458

6.ºA

3.º - Gonçalo Seara

243

7.ºA

1.º - Jéssica Santos

373

6.ºB

2.º - Teresa Amado

708

7.ºA

gostaria de agradecer a presença de todos e felicitar a forma

3.º - Rita Santos

874

6.ºB

ordeira, cordial, descontraída e cheia de fair play com que a

1.º - Miguel Polónio

577

9.ºC

2.º - Martim Ferreira

565

9.ºA

3.º - Guilherme Simões

221

9.ºD

1.º - Alexandra Marques

38

8.ºA

2.º - Maria Leandro

523

9.ºB

3.º - Carolina Machado

70

9.ºA

1.º - Alexandre Alípio

27

11.ºA

2.º - Luís Fernandes

615

11.ºA

3.º - João Carvalho

530

12.ºA

1.º - Joana Ramos

881

12.ºA

participar no Corta-Mato Escolar.
Foi uma manhã que acordou solarenga e sem frio, permitindo
que os nossos “atletas” tenham realizado a prova sem
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aos resultados,
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ano
resolvemos

inovar.
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Infantil B Masc

modo, durante o Sarau de Natal, irão ser distribuídas medalhas
aos alunos classificados nos três primeiros lugares de cada
escalão.
Em nome do Departamento Curricular de Educação Física,

prova decorreu. Por tudo e em tudo, OBRIGADO.

Infantil B Fem

Iniciados Masc

Iniciados Fem

Juvenis Masc

Juvenis Fem

Turma

DIA DO ANTIGO ALUNO DO CAIC 2017
A Associação dos Antigos Alunos do Colégio da Imaculada Conceição (AAACAIC) organizou o Dia do Antigo Aluno, no dia 8 de
dezembro, entre as 14h00min e as 21h00 m. O dia 8 de dezembro é especialmente dedicado a todos os Antigos Alunos (AA) e tem
como objetivo reunir os AA no CAIC, estimulando e reforçando a relação entre o CAIC e os seus AA.
O evento integrou um leque de atividades que incluiu a visualização do filme “Silêncio”, do realizador Martin Scorcese, seguida de um
debate (histórico e teológico), momento de convívio com música ambiente, bar aberto e animação para as crianças (serviço de
babysitting), eucaristia celebrada pelo Diretor Geral do CAIC, Padre Lourenço Eiró, sj, e jantar preparado e servido pelos alunos dos
Cursos Profissionais de Técnico de Restauração.
A AAACAIC quer acreditar que em todos os eventos programados para o ano letivo 2017-2018 vamos conseguir encher o CAIC com
todos os AA que fazem parte da sua história, quer os que estão longe, quer os que estão perto, quer aqueles que nunca mais ouviram
falar do CAIC, quer aqueles que têm o CAIC muito presente.
Aproveito para lembrar os AA que a AAACAIC precisa de associados para atingir seus objetivos (http://www.caic.pt/candidaturasocios/). Os novos associados podem trazer ideias novas, outros projetos e maneiras adicionais de fazer a diferença na comunidade do
CAIC.
João Paulo Palrilha
Vice-Presidente da Associação dos Antigos Alunos do CAIC

NATAL DAS TURMAS E AVALIAÇÕES DO 1.º PERÍODO
Como já vem sendo tradição no Colégio, o último dia de aulas do primeiro período (15 de dezembro, sexta-feira) é sempre pautado por
vivências que pretendem enaltecer a época pela qual estamos a passar – o Advento. No sentido de ir ao encontro destas dinâmicas, há
necessidade de ajustar o horário do dia, de modo a que todos os alunos e educadores possam estar juntos. Assim, o programa definido
é o seguinte:
 09h00 – 09h15: (aula normal, de acordo com o horário de cada turma);
 09h15 – 10h30: Encontro dos alunos com o(a) seu(sua) DT na sala de aula – oração e realização de uma dinâmica, preparada
pela equipa organizadora do Natal deste ano em articulação com a equipa de Pastoral;
 10h30 – 11h00: Intervalo;
 11h00 – 11h30: Espetáculo no Salão de Teatro, para todos os alunos;
 11h30 – 12h30: Almoço partilhado no Pavilhão - com a participação da APPCADM de Coimbra;
 12h30: Fim das atividades;
(TARDE LIVRE)
 21h00: Sarau de Natal para os alunos e as suas famílias.

Da parte da tarde não haverá aulas. No entanto, todos os serviços estão normalmente assegurados, de modo a que os alunos que
permanecem no Colégio possam usufruir dos mesmos. Haverá lugar a sessões de cinema e a Biblioteca estará aberta e com as suas
atividades a decorrer.

Aproveitamos esta oportunidade para comunicar que as avaliações individuais relativas ao primeiro período letivo serão, este ano,
enviadas por email para cada Encarregado(a) de Educação (ou por carta, caso não tenha endereço de correio eletrónico), no dia 20 de
dezembro. Nos casos de alunos para os quais o(a) Diretor(a) de Turma veja necessidade de um encontro presencial, seguirá, em
conjunto com as avaliações, uma convocatória para o efeito. No entanto, todos os Pais e Encarregados de Educação que desejem
partilhar outros assuntos e/ou ver esclarecidas dúvidas relativas a alguma informação em particular, poderão fazê-lo entre as
14h30min e as 16h00min horas do dia 3 de janeiro de 2018 (1.ª quarta-feira de aulas), ou em qualquer outro dia/hora que
seja acordado com o(a) Diretor(a) de Turma, tendo em consideração a sua disponibilidade de horário.
A Direção Pedagógica

INSCRIÇÕES ABERTAS

