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Dia 04

Lanche da Colaboração Familiar,
às 18h30.

Dia 06

Reunião para os Pais do 5º ano,
às 21h30.

Dia 07

Reunião para os Pais do 1º ano,
às 21h30.

Dia 10

Início das aulas:
02º ao 12º ano – 08h30.
01º ano – 09h00 (na Biblioteca).
Início do serviço de transporte escolar.

Dia 11

Assembleia de alunos do 1º Ciclo.
Assembleia de alunos do 2º Ciclo.
Recoleção para Pais, Professores e
Alumni, às 21h30, no Cedros.

Dia 12

Assembleia de alunos do 3º Ciclo.
Assembleia de alunos do Secundário.

Dia 15

Recoleção para mães, professoras
e Alumnae, às 10h30, no Horizonte.

Dia 19

Abertura Solene do Ano Letivo.

Dia 20

Missa do Espírito Santo.

Dia 25

Sessão Trimestral para os Pais dos
alunos do 01º ao 06º ano, às 21h30.

Dia 27

Sessão Trimestral para os Pais dos
alunos do 07º ao 12º ano, às 21h30.

1 Os alunos cantam o hino do Cedros na Sessão
Solene de Abertura do Ano Letivo

2 Perspetiva da Audiência no III Encontro Nacional da Colaboração Familiar

3 Entrega do Prémio Pe. Nuno Burguete ao Dr. José Carlos Martins

4 Cerimónia de encerramento das Baby-Olimpíadas

1 Abertura solene do ano letivo

2 III Encontro Nacional da

3 Prémio Pe. Nuno Burguete

4 Baby Olimpíadas

Retomando uma antiga tradição,
realizou-se a 21 de setembro a Sessão
Solene de Abertura do Ano Letivo.
Presidida pelo Diretor, na sessão
participaram todos os alunos e
professores do Colégio, bem como
alguns pais. Como convidados de honra,
estiveram a Dra. Rita Rebordão, diretora
do Colégio Horizonte, e o Dr. José Ribeiro
da Costa.
Na Sessão, foram entregues os diplomas
dos Exames de Inglês da Universidade de
Cambridge e as insígnias dos diversos
ciclos aos alunos do 2º ao 12º ano.
No final, o Diretor do Colégio proferiu o
discurso inaugural do ano letivo.

Colaboração Familiar

Três professores dos Colégios Fomento
foram distinguidos no dia 22 de
Outubro com o Prémio Padre Nuno
Burguete, atribuído pela Associação de
Estabelecimentos de Ensino Particular
e Cooperativo (AEEP) para homenagear
Educadores que se notabilizaram ao
serviço da Educação e dos Alunos.
Perante centenas de convidados,
receberam o prémio o Dr. José Carlos
Martins (Colégio Cedros), o Dr. Manuel
Rosas da Silva (Colégio Planalto) e a Dra.
Helena Coutinho (Colégio Mira Rio), com
mais 24 professores do Ensino Particular
e Cooperativo.
Na edição anterior, em 2009, o Dr. José
Ribeiro da Costa tinha já sido agraciado
com este prémio.

Realizaram-se, na manhã de sábado,
dia 28 de janeiro, as Primeiras Baby
Olimpíadas dos Colégios Fomento, do
Porto (Cedros e Horizonte). As crianças,
entre os três e seis anos, puderam
participar em seis ateliês de expressões:
motora; artística; musical; oral e escrita;
matemática; e inglês.
O envolvimento dos alunos e das alunas,
que trouxeram muitos convidados das
mesmas idades, foi de tal modo intenso
que a manhã passou muito divertida e
rapidamente.
No final, todos receberam o passaporte
carimbado com as viagens feitas aos
países do conhecimento e uma medalha
de campeões olímpicos.

A 15 de Outubro, o 3º Encontro Nacional
da Colaboração Familiar reuniu mais de
60 casais dos Colégios Fomento de Lisboa
e do Porto, revisitando a experiência
das atividades da Colaboração Familiar
desde o arranque dos Colégios, e com
o contributo internacional de casais de
Espanha e da Polónia. O casal Ayres
Pereira, do Cedros, destacou as iniciativas
que ajudam os pais na formação dos
seus filhos em áreas como as virtudes
humanas e a vida cristã.
Durante os trabalhos e na Missa, foi
evidenciado o papel agregador que os
pais da Colaboração Familiar têm entre os
demais pais das turmas.
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6 O João Souto, o Álvaro Samagaio e o Emanuel Matias

5 Reunião dos alunos do 6º ano com o Presidente da Câmara Municipal do Porto

7 Apresentação das Jornadas Académicas aos alunos do 3º Ciclo

foram os finalistas das Olimpíadas da Química

8 Bike-tour para as famílias do 4º ano

5 Visita à Câmara Municipal do Porto

6 2º lugar nas Olimpíadas da Química

7 Jornadas Académicas

8 Atividades da Colaboração Familiar

Na sequência da visita realizada à Câmara
Municipal do Porto, os alunos do 6º ano
foram convidados para uma reunião com
o Presidente, Exmo. Sr. Dr. Rui Rio, que se
realizou no dia 11 de Novembro.
Durante uma hora, os alunos e o autarca
debateram assuntos importantes da
cidade: reabilitação urbana e dos bairros
sociais, questões de trânsito e de turismo.
Inserida no projeto municipal “Políticos
Por um Dia”, a iniciativa teve por objetivos
promover o conhecimento da organização
democrática do Estado e dos órgãos
municipais e fomentar a análise crítica
e a partilha de ideias e opiniões sobre
temáticas relacionadas com a cidade.

A 5 de maio, na universidade de Aveiro,
decorreu a final das Olimpíadas da
Química Mais 2012.
A equipa do Colégio tinha sido apurada
para esta final, conquistando o primeiro
lugar na semifinal da região norte.
Seguiu-se uma preparação de vários
meses, sob a orientação do Dr. Nuno
Francisco e com a colaboração dos
antigos alunos Diogo Teixeira, Francisco
Ferreira e Pedro Salvador.
O trabalho foi recompensado pela boa
prestação dos 3 elementos: o João Souto
conquistou a medalha de prata e os
outros alunos (Emanuel Matias e Álvaro
Samagaio) ficaram classificados entre os
10 primeiros.

As Jornadas Académicas do Colégio
Cedros foram uma atividade destinada a
todos os alunos do 3º ciclo, procurando
desenvolver a capacidade de realização e
apresentação de trabalhos de pesquisa.
Os alunos, individualmente ou em grupo,
realizaram uma monografia relacionada
com o espaço, o tema aglutinador deste
ano. As monografias foram, depois,
apresentadas em sessões semanais
ao longo dos meses de Abril e Maio,
e avaliadas por um júri, constituído
pelos Coordenadores de Departamento
Curricular do Cedros.
As quatro melhores foram apresentadas
aos pais, no dia da Festa Final, na
biblioteca do Cedros, onde estavam
expostos os cartazes ilustrativos da maior
parte dos trabalhos.

Ao longo do ano letivo, mais de uma
vintena de atividades para pais foram
organizadas pelos casais encarregados.
Com formatos variados (magustos, jogos
de paintball, bike-tours, jantar a bordo
de um barco no rio Douro, visitas a
presépios…) fez-se de tudo um pouco,
com o objetivo de estreitar laços entre as
famílias de cada turma.
Os casais do 1º Ciclo destacaram-se ao preparar, para cada Sessão
Trimestral, uma breve intervenção em
que propunham aos outros pais alguns
modo de aplicar, em casa, o Programa de
Formação das Virtudes do trimestre.
As propostas foram tantas que nem todas
puderam ser realizadas… ficam para o
próximo ano letivo!

COLÉGIO CEDROS
Alameda Jardins da Arrábida
4400-478 V.N. Gaia
Telefone 227718180 | Fax 227718183
www.colegiocedros.pt
colegiocedros@colegiosfomento.pt
COLÉGIO HORIZONTE
Travessa do Carregal, 87
4050-167 Porto
Telefone 222084235 | Fax 223323419
www.colegiohorizonte.pt
Pré-escolar e 1º Ciclo
Alameda Jardins da Arrábida
4400-478 V.N. Gaia
Telefone 227718185

