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A UM PASSO DO ENSINO SUPERIOR
Em processo de definição do projeto vocacional, os alunos do

observaram aspetos das experiências científicas em curso,

Secundário (11.º e 12.º) que frequentam o Curso de Ciências

percebendo a abrangência e a riqueza das formações aí

e Tecnologias tiveram oportunidade de participar numa visita

recebidas.

ao mundo da formação de nível superior.

Na Faculdade de Economia, foram sensibilizados para o valor

Concretizando, no dia 31 de janeiro, no âmbito do Programa de

do cálculo, da estratégia e da comunicação no mundo dos

Orientação Escolar e Profissional, um grupo de alunos visitou a

negócios e da gestão de recursos humanos e financeiros.

Faculdade de Medicina, outro a Faculdade de Economia e um

Acreditando que o contacto direto com formandos, formadores

terceiro o Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de

e profissionais de diferentes áreas de formação e de trabalho

Ciências e Tecnologias, da Universidade de Coimbra,

constitui uma mais-valia na definição vocacional dos jovens,

respeitando os seus interesses.

brevemente, os alunos do 12.º ano participarão em mais uma

Além de visitarem as instalações, num primeiro momento, os

visita, desta vez à Qualifica 2018, Feira da Educação,

jovens puderam conhecer os planos curriculares dos cursos

Formação, Juventude e Emprego na Exponor – Porto.

ministrados em cada faculdade, as especificidades de algumas
das ofertas formativas, as condições de acesso e as saídas
profissionais.
Tanto na Faculdade de Medicina como no Departamento de
Ciências da Vida, dialogaram com investigadores e

A Psicóloga,
Anabela Ventura

Reunião de Pais/Encarregados de
Educação com a APACAIC

No dia 29 de janeiro, os delegados do 2. Ciclo do Colégio da

A Associação de Pais dos alunos do Colégio da Imaculada

Imaculada Conceição fizeram um graaande Guizado à S.O.G.A.

Conceição, APACAIC, pretende reunir com todos os

O ingrediente beeeeem mexido foi a generosidade de milhares

Pais/Encarregados de Educação do CAIC.

de pessoas que participam neste campanha que tem como

O CAIC encontra-se numa fase de mudança decisiva em que o

objetivo possibilitar bolsas de estudo para os jovens da ilha de

apoio de toda a Comunidade Educativa é essencial e muito

Soga. Ganhou a rifa n.º 1054. Obrigado!!

SORTEIO DE RIFAS - S.O.G.A.

desejado. Para que a intervenção/ajuda de todos nós seja mais
eficaz e também para melhor poder acolher as especificidades
de cada um dos níveis, decidimos realizar uma reunião por
ciclo (exceção feita ao 9.º ano por ter mais turmas). No
passado

dia

19

de

janeiro,

reunimos

com

os

Pais/Encarregados de Educação dos alunos dos 5.º e 6.º anos.
Foi tempo para nos darmos a conhecer e também para
conhecer melhor aqueles que representamos. Apresentámos o
que temos feito pelo CAIC e também o que pretendemos fazer.
Acolhemos, com muita alegria e satisfação, as intervenções,
sugestões de melhoria apresentadas por todos e também a
disponibilidade em contribuir para tornar o espaço de convívio
dos nossos filhos mais preenchido. O plano de workshops e
formação para os Pais/Encarregados de Educação vai tomando
forma com a vossa colaboração! São assuntos que certamente
a todos inquietam e que bem trabalhados farão certamente de
nós melhores pilares na educação dos nossos filhos.
Agradecidos pela vossa presença, desejamos que as próximas
reuniões com os restantes ciclos decorram com a vivacidade e
espontaneidade nas questões que nos foram colocadas.
Obrigada!

CONVERSAS INFORMAIS
No passado dia 25 de janeiro, o 11.ºA contou com a presença
da antiga aluna do CAIC, a Dra. Marta Cardoso, no âmbito das
Conversas Informais de Formação Cívica. Numa perspetiva
muito prática e muito realista, a turma ficou a conhecer todos
os caminhos que podem levar ao ingresso no curso de
Medicina, nas Universidades do nosso país, as médias
necessárias, as estratégias que devem utilizar no
preenchimento do boletim de candidatura e a organização
básica deste Curso na Universidade de Coimbra. A nossa
médica "quase a sério" explicou também as várias etapas do
curso e os exames que vão realizando até conseguirem o
diploma (10 ou 12 anos depois de terem iniciado), que lhes vai
permitir, finalmente, exercerem a sério!

DIA DE REFLEXÃO 9.º A
No passado dia 23 de janeiro, decorreu o Dia Reflexão da turma do 9.ºA. O dia não poderia ter começado de melhor forma, juntos, na
eucaristia, rezámos pelo CAIC. Após este breve, mas muito importante, momento de oração, rumámos para casa das Irmãs
Franciscanas, na Cruz de Morouços, onde fomos muito
bem recebidos, como já vem sendo hábito.
Num primeiro momento, fomos convidados a partilhar
com o grupo algo pessoal que fosse uma
característica de cada um e, assim, fizemos uma
breve apresentação de todos para todos.
De seguida, foi-nos apresentado um vídeo sobre
gratidão. Enquanto vemos o filme há uma mistura de
sentimentos. Uma alegria imensa por podermos fazer
parte de um mundo tão belo e com tanto para nos dar
e uma tristeza por não conseguirmos, por vezes,
agradecer a Deus o tanto que nos é dado todos os
dias. O sol pela manhã, a água que sai da toneira, o
sorriso do colega de escola, a comida na mesa, os professores prontos para nos ensinar cada dia…e quantas pessoas no mundo não
passaram, nem nunca vão passar por estas experiências. No fim desta fantástica apresentação, fomos carregar energias num lanche
partilhado, verdadeiramente revigorante!
No fim de carregar energias, foi altura de fazermos uma viagem! Imaginando-nos como sendo uma árvore, cada um associou a cada
elemento que compõe a árvore o que estava na base das suas vidas, os objetivos que gostariam de ver concretizados e os que já foram
alcançados, as suas preocupações…
Por fim, e após um momento em grupo (onde partilhámos os trabalhos de cada um) e de identificamos características comuns,
elaborámos a árvore da turma.
Para terminar o nosso dia nada melhor que um belo almoço partilhado!
Gostaríamos de agradecer ao P. Lourenço sj. e à Doutora Deolinda Rasteiro que dinamizaram as atividades e nos acompanharam neste
dia fantástico.

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO – 10.º A
Nos dias 25 e 26 de janeiro, decorreu a atividade de integração do 10.ºA.
Esta atividade visou proporcionar aos alunos e aos docentes da turma uma
oportunidade de estreitar laços num contexto diferente daquele que se vive
normalmente dentro da sala de aula.
Apesar de as condições climatéricas terem obrigado a uma reestruturação
da atividade à última da hora, nada esmoreceu o entusiasmo dos
participantes, que começaram por assistir a um filme que serviu depois de
mote para a discussão e para a partilha das ideias que nortearam o jogo que foi apresentado de
seguida. Assim, depois de um almoço diferente (também ele incluído na dinâmica do jogo
apresentado), durante a tarde, os alunos tiveram a oportunidade de se dedicarem a atividades
que visavam a tomada de consciência de que “o esforço e a persistência compensam”. O jantar
foi seguido de uma partilha/balanço do dia e da atividade desenvolvida e já o serão ia avançado
quando os participantes se retiraram para o merecido descanso na Casa das Palmeiras.
No dia seguinte, o grupo partiu para visitar Conímbriga, contando com a presença do Sr. Diretor
Pedagógico, o professor António José Franco, que a todos presenteou com o seu conhecimento e
eloquência. O almoço decorreu na Senhora do Círculo e proporcionou mais um momento de sã
convivência entre todos que, esperamos, venha a dar frutos no futuro.
Um agradecimento especial aos educadores docentes e não docentes que prepararam a
atividade e que acompanharam os alunos durante estes dois dias. Em tudo obrigado!
Pelos educadores envolvidos,
Prof. Rosa Oliveira

Após termos ficado a conhecer, nas duas edições anteriores, os projetos “Mochu” e “Nanopartículas”, apresentamos, nesta edição, o
projeto “Maralfalfa sweet Maralfalfa”.

Título: "Maralfalfa sweet Maralfalfa"
Resumo:
"Maralfalfa sweet Maralfalfa" é um projeto interdisciplinar que será desenvolvido na turma A do oitavo ano, com recurso à
Aprendizagem Baseada em Projetos.
O principal objetivo consiste na extração de açúcar a partir da Maralfalfa, tratando-se de um trabalho de investigação verdadeiramente
inovador e com uma componente experimental elevada.
Estarão envolvidas 10 disciplinas, uma área curricular não disciplinar (Formação Cívica), a Biblioteca Escolar e o Gabinete para a
Saúde, no entanto, a componente experimental do projeto ficará, essencialmente, a cargo de duas disciplinas, Ciências Naturais e
Físico-Química.
Serão ainda estabelecidas parcerias (Curso Profissional de Cozinha, Instituição do Ensino Superior, etc.) e realizadas visitas de estudo.
Uma vez que o projeto vai ser desenvolvido com recurso à Aprendizagem Baseada em Projetos, para além da lecionação dos conteúdos
das diferentes disciplinas, os alunos terão oportunidade de desenvolver competências transversais muito importantes.

