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BOLETIM MENSAL SETEMBRO 2012
Dia 03

Início da pré-escolar para os
alunos dos 3 anos [só de manhã,
das 9h00 às 12h00].

Dia 04

Início da pré-escolar, para todos
os alunos [com o horário habitual].

Dia 10

Início das aulas para todas as
alunas [1º ao 12º ano].
Reunião de Pais das alunas do
1º ano, às 12h30.
Reunião de Pais das alunas do
5º ano, às 13h30.
Início do serviço de transporte
escolar.

Dia 11

Recoleção para pais, professores
e Alumni, às 21h30, no Cedros.

Dia 15

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

1 Curso de verão em Londres

O ano letivo 2011-2012 foi pródigo
em acontecimentos que, pela sua
relevância, deixaram em todo o colégio
a sua marca. Destacamos neste
Boletim alguns desses momentos.

2 O Xavier na Festa Final de Ano

3 A escritora Ana Maria Magalhães

1 Curso de verão em Londres

2 Festa Final de Ano

Indo ao encontro de um desejo repetidas
vezes manifestado por pais e alunas, o
colégio organizou um curso de verão em
Londres, em parceria com a residência
universitária Ashwell House. Destinado
às alunas de 9º ano e secundário, o curso
teve lugar entre os dias 23 de junho
e 11 de julho. Acompanhadas pela
professora Dora Pereira, as alunas
participantes tiveram oportunidade de
conhecer a cidade de Londres, frequentar
um curso de inglês dado por professores
nativos (com certificação do TRINITY
COLLEGE) e contactar com estudantes de
diferentes países.

As visitas a Guimarães, capital da
cultura 2012, serviram de mote para a
Festa Final de Ano das nossas alunas.
Ao longo do ano foram surgindo ideias,
recolheu-se informação, consultou-se a
agenda cultural, criaram-se coreografias,
estudaram-se acontecimentos marcantes
da história de Portugal, escolheram-se
temas musicais e, passo a passo, foi
ganhando forma a ideia final. Na festa
final seria recriado um dia em Guimarães,
capital da cultura 2012.
Dos mais pequeninos às mais velhas,
todos se empenharam, ensaiaram e, em
conjunto, puseram em palco diferentes
rubricas presentes na agenda cultural
da cidade. “Artistas na rua”, “Cinema
na cidade”, “Tempos cruzados” foram
momentos de dança, música, teatro,
ginástica, que deixaram bem patente a
alegria e o entusiasmo com que os nossos
alunos vivem as festas do colégio!

3 A escritora Ana Maria
Magalhães no Horizonte
Na última semana de março, decorreu em
todo o colégio, a Semana da Leitura. Uma
das atividades de maior destaque desta
semana foi uma sessão com a conhecida
escritora Ana Maria Magalhães, na qual
participaram todas as alunas do 1º ao
5º ano. A diretora deu as boas vindas
à escritora que, de imediato, se dispôs
a responder às diversas perguntas das
entrevistadoras de “palmo e meio”, alunas
do 1º CEB.
Seguiu-se um momento musical, a cargo
das alunas do 5º ano que, vestidas a rigor,
recriaram um sarau medieval na corte do
rei D. Dinis.
No final, depois de ter contado às alunas
várias histórias e peripécias relacionadas
com alguns dos seus livros, Ana
Maria Magalhães autografou diversos
exemplares das suas obras.

4 Alunas do 1º ciclo no Horizonte, em Gaia

6 Entrega das insígnias

5 Missa do Espírito Santo, na igreja dos Carmelitas

7 Visita de estudo a Guimarães, capital da cultura 2012

4 Novas instalações

5 Missa de abertura do ano letivo

6 Entrega de Insígnias

7 Guimarães, capital da Cultura

Com a mudança do 1º ciclo para
Gaia, iniciou-se uma nova etapa na
vida do Horizonte. No edifício onde já
se encontrava a Infantil, o 1º piso foi
equipado para receber as alunas do 1º
ao 4º ano. O primeiro dia de aulas foi
uma explosão de alegria e entusiasmo
pela descoberta de cada “cantinho” das
novas instalações, como se reflete nos
textos das alunas: “No dia 9 de setembro
fui de novo para o colégio. Mas desta vez
foi uma surpresa: já não era o mesmo
colégio, mas sim um colégio novo, muito
mais divertido! Um colégio ligado à Infantil
é realmente uma surpresa inesquecível.”
“O recreio tem muitas atividades e são
muito divertidas. Tem raquetes de ténis,
bolas, cordas de saltar, bolas saltitonas…”
“Quando cheguei às novas instalações do
colégio, fiquei maravilhada. Cheirava tudo
a novo: salas, recreio, quarto de banho,
tudo, até a nossa sala!
As salas estão muito bonitas, mas o
melhor é que temos cortinas tão lindas
que até queria ter umas iguais!”

No dia 10 de outubro, celebrando o dia do
colégio e assinalando de um modo solene
a abertura do ano letivo, alunos, famílias,
professoras e funcionárias, encheram a
igreja dos Carmelitas.
Todo o colégio se reuniu para participar
na Missa do Espírito Santo, solenizada
com os cânticos de um coro integrado por
alunas de todos os ciclos.

Associando-se a uma tradição já praticada
por outros colégios, o Horizonte entregou
às alunas do 4º, 6º e 9º ano, as insígnias
representativas dos diferentes ciclos
passados no colégio.
A cerimónia realizou-se no dia 4 de junho,
em Gaia, com a presença de todas as
famílias e diversas professoras.
Depois de aberta a cerimónia, seguiramse três discursos feitos por uma mãe, uma
professora e uma aluna.
Procedeu-se então à entrega das insígnias
a cada uma das alunas, intercalada com
momentos musicais executados pelas
alunas da atividade de violino.
No final, a diretora dirigiu a todos algumas
palavras e encerrou a cerimónia.

A localização de Guimarães, aqui
tão próxima, foi uma forte inspiração
e referência para a organização de
diferentes atividades ao longo do ano.
Destacamos, no primeiro período, uma
visita de estudo de todo o 3º CEB a
esta cidade. Tiveram oportunidade de
visitar o centro histórico, aprofundar em
diversos aspetos da história de Portugal
e participar em eventos organizados pela
capital da cultura 2012.
A realização deste evento tão importante
deu ainda o mote para o tema da festa
de final do ano letivo: da Infantil ao
Secundário, todos os alunos participaram
em números que recriaram a agenda
cultural de Guimarães.

