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Visita de Estudo para
os alunos do 01º ao
04º ano.

9

Recoleção para Pais,
Professores e Alumni,
às 21h30, no Cedros.

11

Sessão Trimestral
para os Pais dos alunos
do 09º e 12º ano, às
21h30, no Cedros.

16
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Oficina “Nouvelle Cuisine”,
na Casa da Música, para os
alunos do 6º ano.
Oficina “Aulas no Parque”,
na Fundação de Serralves,
para os alunos do 5º ano.

19

Ensaio aberto, na Casa
da Música, para os
alunos do Secundário.

20

Recoleção para
Mães, Professoras e
Alumnae, às 10h30,
no Horizonte. *

* A Recoleção para mães, professoras e alumnae
passará a realizar-se no Horizonte de Gaia.

1 Entrega do Diploma do PET da Universidade de Cambridge
ao Bruno, durante a Sessão Solene

4 Missa do Espírito Santo

1234 Abertura solene do ano letivo
O início do ano foi assinalado, de forma
solene, com eventos que reuniram Pais,
Professores e alunos do Cedros.
Nos dois primeiros dias, a Direção reuniu
com os alunos, em Assembleias por Ciclo,
para apresentar os objetivos para este
ano. Em cada Assembleia, o Coordenador
do Ciclo respetivo falou da importância
dos encargos no Cedros e o Diretor do
Colégio apresentou aos alunos as metas
esperadas para cada turma.
Na Sessão Solene de Abertura, que se
realizou a 19 de setembro, um aluno do
12º ano deu as Boas-Vindas a todos os
colegas, animando-os a aplicarem-se nos
objetivos propostos pela Direção para o

2 Assembleia do 1º Ciclo

5 Sessão de Trabalho durante o Lanche da Colaboração Familiar

ano letivo. Após a entrega dos Diplomas
dos Exames de Inglês da Universidade de
Cambridge, e dos Diplomas do Quadro de
Honra de 2011-2012, usou da Palavra o
Sr. Diretor, que destacou a importância do
trabalho dos Pais, dos Professores e dos
Colaboradores não docentes no dia-a-dia
do Colégio.
No dia 20 de setembro, a comunidade
escolar voltou a reunir-se, para a Missa do
Espírito Santo. O Pe. Miguel Cabral, capelão do Cedros, aproveitou a aproximação
do Ano da Fé para exortar todos a refletir
sobre a atualidade da Fé como resposta
aos problemas do nosso tempo.

5 Lanche da Colaboração Familiar
No início de cada ano letivo, a Direção
reúne com os casais encarregados da
Colaboração Familiar para balanço das
atividades desenvolvidas no ano anterior
e preparação, com os Diretores de Turma,
das atividades a desenvolver.
No ano de 2011/2012, os pais promoveram
mais de 20 encontros para as famílias das
turmas dos seus filhos, incluindo atividades
desportivas pais-filhos, visitas culturais,
magustos, ações de formação, etc.
Para o presente ano letivo foram já
lançadas propostas variadas, integradas
na Semana do Desporto: para as famílias
do 02º ano, uma biketour no Parque da
Cidade; para o 05º ano, uma aula de surf.

3 Mesa da Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo

Servir, cuidar, estudar, acreditar!
[…] Gostaria apenas de deixar algumas palavras
que me parece importante ter em conta para o
ano que agora começa.
Em primeiro lugar, servir! Nas Assembleias da
semana passada, falou-se da importância dos
encargos. A cada um estará a ser atribuída uma
tarefa que deve ser encarada como aquela parte
do Cedros que vos está confiada; […] Por isso,
peço-vos empenho nos encargos, em todos,
desde os que parecerem menos importantes aos
que parecerem mais nobres, com a bonita aspiração de tornar mais agradável a vida dos outros,
mesmo à custa de algum sacrifício pessoal. Peço-vos que penseis no exemplo dos que vos querem, dos vossos Pais, dos vossos Professores,
de como tantas vezes fazem mais do que seria
razoável para tornar mais agradável a vossa vida.
A segunda palavra é cuidar: hoje, a maior parte
dos presentes está sentado em cadeiras novas e,
à hora do almoço, este refeitório irá estar com um
aspeto diferente. O mesmo aconteceu nas vossas
salas de aula, que foram preparadas com material novo ou recuperado: não há desculpas com o
mau estado do material para o descuidar.
E, além do material, cuidar o ambiente: ser educado com todos, viver as regras de urbanidade e
boa educação em todos os espaços do Colégio,
especialmente no refeitório.
Terceira palavra: estudar. Este ano temos um
currículo novo: pela primeira vez em décadas da
educação em Portugal foi reconhecida às escolas
uma significativa autonomia curricular, podendo
decidir, dentro de certos limites, o tempo a dedicar a cada uma das matérias. Este ano, apesar

de haver menos aulas por dia, há aulas maiores e,
portanto, é maior o tempo efetivamente passado
na sala de aula.
Já tive oportunidade de agradecer o esforço que
esta mudança de paradigma significou para os
vossos professores. Espero, agora, que cada um
procure corresponder com brio às expetativas
fundadas que criámos.
Quarta e última palavra: acreditar! Dentro de poucas semanas, a 11 de outubro, começará o Ano
da Fé, convocado pelo Papa Bento XVI. […]
A Fé não está ultrapassada! Antes pelo contrário: a Fé é cada vez mais necessária. O mundo
longe de Deus é o mundo marcado pela violência
alimentada pelo tráfico de armas; é o mundo da
desagregação familiar causada pelo egoísmo; é o
mundo sem confiança e ética nos negócios, que
nos lança na crise económica; é, em resumo, o
mundo selvagem. […]
Este ano da Fé deve ser uma ocasião para todos
- principalmente os alunos do 9º ano que receberão a Confirmação - procurarmos redescobrir o
sentido profundo da criação: redescobrirmos que
Deus não nos rouba a nossa vida, mas que no-la
dá plenamente quando O procuramos no dia-a-dia, nas visitas à Capela, nas orações nas aulas e
nas refeições e, principalmente, no trabalho.
(excerto das palavras do Senhor Diretor na
Sessão Solene)
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