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«Senhor,
Eis-nos, aqui, chegados, depois deste fim de semana de partilha, encontro e união.
Durante estes dias, fomos convidados a fazer uma escolha: tratava-se de querermos abraçar uma ou outra de duas bandeiras, de duas
equipas, no fundo, escolher entre um caminho cheio de bens materiais, de poder, de soberba, de felicidade momentânea, e um caminho
de plena felicidade, fruto da humildade, da simplicidade e do amor ao próximo.
Também no nosso dia a dia

somos

confrontados

escolha, com desafios, e

com

esta

constantemente

nem sempre é fácil tomar a

melhor

humanos,

pecadores.

frágeis

e

atitude.

Somos

Mas escolher o Bem, que é

caminho de Deus e de

Amor,

sacrifício,

exige

esforço,

entrega

e

compromisso.
E foi precisamente este

compromisso de escolher a

bandeira do Bem, de vestir

a camisola desta “equipa”

que nos levou a rezar e

deixar claro nestes papéis

que, hoje, Te oferecemos,

que

precisamente isso para a

nossa vida.

queremos

Te entregamos, pois, as nossas orações, os nossos compromissos, as falhas que queremos corrigir, na esperança de que, depois deste
fim de semana, estas palavras passem a ser obras, ações da Tua vida em nós.»

Durante a passada semana, recebemos a boa notícia de que três projetos desenvolvidos por grupos de alunos dos 8.º, 9.º e 12.º anos
do CAIC tinham sido selecionados para integrarem a fase de desnvolvimento, na 15.º edição do Prémio CIÊNCIA NA ESCOLA da
Fundação Ilídio Pinho. Assim, os grupos do 3.º Ciclo receberão 400 € para desenvolverem o seu trabalho, enquanto que o do
Secundário receberá 500€. Nas próximas três semanas, apresentaremos cada um dos projetos selecionados.

Título: "Mochu"
Resumo:
O tema dos incêndios tem estado bem presente na comunicação social em Portugal. Só em 2017, mais de 500 mil hectares de
vegetação foram consumidos pelas chamas e mais de 100 pessoas perderam a sua vida devido aos incêndios.
Este grupo de trabalho é constituído por quatro alunos (Francisco Relvão, João Pedro Carvalho, Rafael Amaral e André Oliveira) da
turma de Física de 12.º ano do Colégio da Imaculada Conceição. Optamos por desenvolver este projeto, pois os incêndios em Portugal
são um problema para o qual não existe uma solução eficaz.
Queremos criar um equipamento para auxiliar na prevenção e no combate aos incêndios, de uma forma mais eficiente. O dispositivo
seria uma mais valia no conhecimento de como progride o fogo, desempenhando um papel relevante na monitorização de estradas,
terrenos e florestas.

ACADEMIA DE TEATRO
NO TEATRÃO

DROSOPHILA

No passado sábado, 6 de janeiro, os alunos que frequentam a

Nas aulas de Biologia do 12.º ano, iniciaram-se os trabalhos

Academia de Teatro assistiram à peça de teatro “Manuel ou

práticos de Hereditariedade com as Drosophila. Os alunos vão

como se desenha uma casa”, no Teatrão, em Coimbra,

testar hipóteses de transmissão de características, realizando

acompanhados pelas famílias e a colaboradora Anabela

cruzamentos com diferentes formas desta mosca da fruta!

Ventura.
O acolhimento foi da responsabilidade de alguns alunos das
oficinas pedagógicas do Teatrão com um desempenho muito
criativo na dramatização de poemas, seguido de um espetáculo
infantil em torno do autor Manuel António Pina, com muito
humor, imaginação e dinamismo.
A peça baseia-se em 5 histórias do autor, numa viagem em
que os dois atores se desdobraram em várias personagens e o
cenário assume diferentes formas, consoante a história, pelo
que o inesperado é uma constante.
No final, os alunos foram convidados pelo ator João Santos
(professor dinamizador da Academia de Teatro da nossa
escola) a visitar o interior do cenário, com direito a uma
explicação sobre o mesmo e a esclarecimento das
curiosidades dos jovens.
Uma tarde bem passada, que permitiu aos nossos aprendizes
das artes performativas a aproximação ao mundo do
imaginário/real.
Anabela Ventura

CAMPANHA DE APADRINHAMENTO
No passado mês de dezembro, o CAIC associaou-se à Cáritas Diocesana de Coimbra numa campanha que denominámos de
“Apadrinhamento de crianças”, que visava a entrega de um presente de Natal a cada uma das criantas acompanhadas pela Cáritas.
Este desafio foi acolhido da melhor forma possível pelos alunos e famílias do CAIC, resultando numa iniciativa de enorme sucesso e,
acima de tudo, com muito significado. Deste modo, partilhamos com toda a Comunidade Educativa o email recebido dos responsávceis
da Cáritas Diocesana de Coimbra.
«Boa tarde,
Tendo em conta o sucesso com que decorreu a campanha “Amigo Secreto”, proposta pela Equipa de Protocolo da Cáritas de Coimbra,
para que fossem entregues presentes a crianças e jovens de famílias carenciadas, vimos por este meio felicitar todos aqueles que se
mobilizaram para a causa.
De uma forma muito particular e carinhosa, agraciamos o CAIC pela forma como, prontamente, acedeu ao nosso pedido e como
disponibilizou todos os meios necessários para a concretização desta solidária iniciativa.
Da mesma forma queremos dar uma palavra de agradecimento profundo à forma como os pais/educadores aderiram à campanha
(foram 225 prendas!) e que tornaram possível o evento.
De facto, não temos autorização para publicação dos sorrisos abertos que foram sendo manifestados por todas as crianças e jovens,
mas há uma palavra que foi comum: OBRIGADO/A!!!!
Por parte da equipa foi muito gratificante ver que é possível fazer grandes feitos com gestos simples.
A todos o nosso Muito Obrigada!»
Notícia no site da Cáritas.

