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GINCANA DAS LÍNGUAS

EM TUDO, OBRIGADO!
Em tudo, obrigado

Obrigado pelos clubes

Por cada palavra, por cada abraço

Que cada um integra

Por tanto amor

Por cada dia festivo

Que nunca foi escasso.

Que sempre se celebra.

Obrigado por cada sorriso

Obrigado pelo GVX

Por cada palavra sentida

E pelos nossos encontros com Deus

Porque cada uma delas

Obrigado por este espaço

Nunca será perdida.

E por cuidares bem dos teus.

Obrigado por cada oportunidade

Obrigado por cada obra

Por cada ajuda mais valiosa

Obrigado por todas as aulas

Obrigado por cada atividade

Obrigado por cada palavra

Cada vez mais maravilhosa.

Porque connosco vamos levá-las.

Obrigado por cada professor

Obrigado por cada fim de semana

Por cada aula mais especial

Por cada ida ao estrangeiro

Obrigado por cada ano

Obrigado C.A.I.C.

Cada vez mais surreal.

No meu coração, sempre em primeiro.

Obrigado pelos Campinácios

Em tudo, obrigado!

Pela Semana Inaciana
Por alegrares a minha vida
Semana após semana.

David Aires, 9.ºA

GINCANA DAS LÍNGUAS
De 15 a 19 de janeiro, o Departamento de Línguas dinamizou

as seguintes: 5.ºB, 6.ºB, equipa B do 7.º, equipa A do 8.º,

numerosas atividades no âmbito das disciplinas de Português,

9.ºD, 11.ºA e 12.ºA.

de Francês, de Inglês e de Espanhol.

.Foi com muito gosto que os Professores do Departamento

O Programa destes dias contemplou atividades como:

premiaram os melhores desempenhos, entregando, a todos os



Declamação de poemas;

elementos das equipas vencedoras dos dois concursos, obras



Concurso de Poesia;

literárias de referência. Estas foram, uma vez mais,



Concurso “Quem Sabe…Sabe!”;

amavelmente oferecidas pela representante da Porto Editora,



¡La celebración de dos mundos!

Dra. Maria João, a quem expressamos o nosso agradecimento.



Visite au musée;

Os alunos do CAIC tiveram ainda a oportunidade de assistir à



Fantôme de Marie Curie au CAIC;

apresentação/dramatização da fábula “O Leão e o Rato”, de La



Entrega de prémios e diplomas;



Almoço “Garrett” no restaurante “Cuisine”.

Para disputar o Concurso “Quem Sabe…Sabe!”, as turmas
formaram equipas de três elementos, as quais responderam a
questões sobre as disciplinas de Português, de Francês e de
Inglês. A adrenalina foi uma constante, o público esteve ao
rubro no apoio às suas turmas… Todos aprenderam de forma
divertida! Os vencedores deste concurso foram os seguintes:
5.ºB, 6.ºB, equipa B do 7.º, equipa A do 8.º, 9.ºB, 11.ºB e
12.ºB.
Os alunos constituíram também equipas, distintas das do
concurso “Quem Sabe…Sabe!”), para o Concurso de Poesia.
Neste concurso, o Júri avaliou inúmeros aspetos, tais como: a
capacidade de exploração temática, a expressão oral, a
criatividade na transmissão
da

mensagem,

a

imagem/presença em palco,
etc. Foi grande o desafio,
mas os nossos “Poetas”,
mais uma vez, mostraram
estar à altura do País de
poetas que somos!
De

cada

ano,

foi,

igualmente, apurada uma
equipa

vencedora.

As

equipas

vencedoras

na

modalidade de poesia foram

Fontaine, feita pelos alunos Matilde Gonçalves, Santiago
Florentino, Ana João Duarte, João Carrasqueira e Gonçalo
Duarte, do 5.ºB. La Fontaine, incarnado por Lara Machado, deu
a conhecer dados da sua biografia, explicando a origem da
fábula. Do bosque do CAIC, recebemos, ainda, a encantadora
visita de um Unicórnio! Este declamou um poema intitulado
“Unicórnio”,

transmitindo

admiração e carinho por estes
seres

encantadores.

A

interpretação coube à aluna Ana
João Duarte. No ar, ficou a fresca e
pura magia da Natureza! O palco do
auditório contou, ainda, com a
atuação de uma banda formada por
alunos do 9.ºAno, os quais
revelaram

dotes

surpreendentes,

musicais

tornando

o

ambiente verdadeiramente único e
mágico. Alguns alunos do 9.ºB

apresentaram uma visita ao museu, no âmbito do programa da

criatividade de cada aluno, em todos os programas de estudo.

disciplina de Francês , tendoexplicitado, de forma deveras

Tais dimensões enriquecem a aprendizagem e são essenciais

criativa, algumas obras de arte de renome. Depois, a própria

na formação integral da Pessoa. Deste modo, proporcionamos

Marie Curie, incarnada pela Maria Rasteiro, do 9.ºC,

oportunidades para que os alunos desenvolvam o apreço pela

apresentou a sua biografia. Os alunos do segundo ano, do

literatura, pela estética, pela música e pelas belas-artes.

Curso

trabalho,

O programa desta semana inesquecível terminou com um

contextualizando a celebração do “Dia dos Mortos no México”,

almoço preparado no Restaurante Cuisine, subordinado à

trabalho esse intitulado “¡La celebración de dos mundos!”.

temática Almeida Garrett, fazendo o elo com o Programa de

A música foi uma constante ao longo das eliminatórias,

Português

enchendo de alegria Educadores e Alunos… Todos, sem

habitualmente, o referido almoço deu

exceção, vibraram com as músicas do DJ Meneses!

provas a todos os presentes do

Nesta edição da Gincana das Línguas, estiveram presentes

excelente trabalho dos alunos dos

alguns Encarregados de Educação, a representante da

Cursos Profissionais de Técnicos de

APACAIC, alunos do 1.º Ciclo e as suas respetivas

Restauração, deixando evidente a

Professoras. No decurso destas atividades, o CAIC contou,

mestria dos mesmos. Os seus

ainda, com a presença do Professor Dr. Joaquim de Azevedo,

Formadores estão de Parabéns…Os

Profissional,

apresentaram

um

especialista

do

11.ºano.

Como

em

Mestres são, indubitavelmente, o

Pedagogia, que tem

“Segredo da Casa”. Este almoço

acompanhado

contou com a presença de um

o

processo de Inovação

convidado especial: “Almeida Garrett”… em “carne e osso”!

Pedagógica

dos

Ao longo do almoço, encarnando Garrett na perfeição e

Colégios da Companhia

revelando um extraordinário talento, o Professor Carlos

de Jesus. O Professor

Miranda s.j. declamou diversos poemas, encantando todos os

Dr. Joaquim de Azevedo integrou, amavelmente, o Júri do

presentes.

Concurso de Poesia do 9.ºAno. Todos aplaudiram com

Uma vez mais, a atividade pedagógica no CAIC foi “recheada”

entusiasmo o talento dos nossos alunos, podendo presenciar a

com Jogos, Saber, Exigência, Alegria e Amor… princípios

consecução de práticas pedagógicas diferenciadoras,

perenes e fundamentais da Pedagogia Inaciana, princípios que

contempladas no Plano Anual de Atividades, no âmbito do

norteiam toda a aprendizagem e vivência no Colégio.

Projeto Educativo do CAIC, tendo como fonte inspiradora a

Ensinar e Aprender no CAIC é, sem dúvida, enriquecedor e

educação jesuítica. Esta dá particular atenção ao

divertido!

desenvolvimento da imaginação, da afetividade e da

Prof.ª Alexandra Mendes

TAÇA AAC
No próximo dia 5 de maio decorrerá, no Departamento de

Decorreram no CAIC, no passado dia 20 de janeiro, as duas

Física da FCTUC, a Fase Regional das Olimpíadas de Física.

primeiras jornadas da Taça AAC de Xadrez. Estiveram

No escalão B, destinado a alunos que frequentam o 11.º ano de

presentes 41 jogadores, entre os quais dois alunos do Colégio

escolaridade, o CAIC será representado pelos alunos Alexandre

Bom Jesus, que participam no Clube de Xadrez do CAIC, e 14

Alípio, João Duarte e Luís Boavida, da turma A.

alunos do CAIC, desde o 5.° ao 12.° ano. Os alunos Guilherme

No dia 18 de janeiro realizou-se uma prova de seleção, a nível

Rodrigues, do 9.°D, e Luís Fernandes, do 11.°A, estão

de escola, para o escalão A, destinada aos alunos que

apurados para a fase seguinte. Foi um dia repleto de são

frequentam o 9.º ano de escolaridade. Esta eliminatória contou

convívio, diversão e aprendizagem.

com dez participantes, tendo sido apurados os alunos Beatriz
Dias (9.º B), João Cabelo (9.º C) e Maria Rasteiro (9.º C)
"May the Force be with them"!
O Dep. de Ciências Físico-Químicas

APRESENTAÇÕES DO PNL
No dia 9 de janeiro, o Auditório encheu-se de vida mais uma
vez e orgulhou-se do que as suas, já algo antigas, paredes
puderam ouvir.
Visando o enriquecimento académico dos alunos dos 5.º e 6.º
anos, decorreu uma sessão de apresentações do PNL. As
apresentações foram feitas pela Maria Rasteiro, pelo André
Leão e pela Joana Amado.
Os três cativaram o público, tendo-se revelado excelentes
oradores. Todos os presentes ficaram cheios de vontade de ler
aqueles livros: “ Intempérie”, “O meu pé de laranja lima” e
“Se isto é um homem”. Os relatos foram apaixonantes. Em
qualquer destas obras, importantes valores são transmitidos,
assim como exemplos de coragem e da capacidade
extraordinária que o Homem tem de sobreviver, sendo capaz
de feitos gloriosos, mas também de coisas verdadeiramente
ignóbeis. No final, o público aplaudiu entusiasticamente.
Os nossos queridos “alunos palestrantes” estão de Parabéns
e, sem dúvida, que os mais pequeninos puderam aprender,
testemunhando bons exemplos de apresentações orais e
percebendo como a leitura enriquece o nosso conhecimento e
a nossa pessoa.

Após termos ficado a conhecer, na edição da semana anterior,o projeto “Mochu”, apresentamos nesta edição o projeto
“Nanopartículas, Mega aplicações”.

Título: "Nanopartículas, Mega aplicações"
Resumo:
Com este projeto pretendemos desenvolver e aplicar nanotectnologia, o que para nós, alunos do nono ano de escolaridade, com gosto e
interesse pela ciência e pela engenharia, será um desafio muito interessante.
A nanotecnologia a que nos referimos traduzir-se-á por nanopartículas de prata, obtidas por um processo químico simples e rápido
(mas que exige bastante rigor!), usando apenas três reagentes.
Uma vez que a olho nu não conseguiremos saber se obtivemos realmente nanopartículas, pretendemos sujeitar as nossas amostras a
uma espetrometria de UV-Visível.
Por fim, as nanopartículas de prata serão testadas em três aplicações: indicador colorimétrico, fungicida e bactericida.
Trata-se de um projeto interdisciplinar ambicioso, que será desenvolvido, ao longo do ano, no Clube de Ciência em Ação, pelos alunos
Bárbara Alves, Joana Oliveira e João Cabelo.

