
                                                   

    DIREÇÃO 
          Ata nº 1                                                                                        18/10/2021 
 
 No dia dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas e dez minutos, sob a presidência 
de Margarida Carmo Lopes, reuniram-se os membros de todos os órgãos sociais da Associação de 
Estudantes da ESDICA, na sala de reuniões da Associação de Estudantes. O propósito foi dar cumprimento 
à ordem de trabalhos, a seguir discriminada: 

 
Ordem de trabalhos: 

 
 
1. Informações gerais; 
2. Apresentação do plano de atividades; 
3. Planeamento das atividades de Halloween; 
4. Discussão acerca de mudança nos estatutos; 
5. Outros assuntos 
 
 
Ponto um: A Senhora Presidente da Assembleia Geral, Mariana Barata, começou por anunciar o dia e a 
hora da primeira assembleia geral, dia três de novembro de dois mil e vinte e um, pelas doze horas. De 
seguida, foi elaborada uma proposta para as semanas temáticas, ficando acordada a realização da semana 
da sustentabilidade e voluntariado, da semana política e da semana da saúde e desporto. Além disto, ficou 
estabelecido que o conselho estratégico teria duas vagas para membros independentes. 
 
Ponto dois: O órgão da direção expôs aos restantes presentes o plano de atividades a realizar no primeiro 
semestre. Após o sucedido abriu-se uma mesa-redonda, servindo como espaço de reflexão e melhoramento 
do plano de atividades e, ao fim de algum tempo, foram feitas as alterações necessárias, deixando-o 
concluído e apto para ser apresentado na assembleia geral (ANEXO 1). 
 
Ponto três: Como celebração do Halloween foi programado um concurso de desenho e acessórios, assim 
como um sorteio online. Ambos tiveram como recompensa uma pulseira para a festa também realizada pela 
Associação de Estudantes no âmbito desta ocasião, festa esta que também foi pensada e organizada nesta 
conferência.  
 
Ponto quatro: Na última assembleia geral do passado ano letivo, dois mil e vinte/dois mil e vinte e um, 
ficaram estabelecidos alguns pontos nos estatutos com os quais a atual associação de estudantes não 
concordava. Foi posta em causa a alteração ou não dos estatutos, assim como a continuação ou não da conta 
oficial de Instagram da associação de estudantes. Por estes motivos fez-se uma votação, na qual, pela 
maioria, ficou decidida a mudança dos estatutos e a não continuação da conta partilhada de associações de 
estudantes ao longo dos anos. 
 
Ponto cinco: Outros assuntos 
 



                                                   

ANEXO 1: 
Plano de Atividade: 

● 15 de outubro - Inauguração e tomada de posse da Associação de Estudantes; 

● 20 de outubro - Divulgação do Concurso de Halloween; 

● 22 de outubro - Decoração da escola para a celebração do Halloween; 

● 29 de outubro - Atividade de Pão por Deus juntamente com a Arca de Noé; 

● 30 de outubro - Festa de Halloween; 

● 03 de novembro - Realização da primeira Assembleia Geral; 

● Data a definir - Realização da medida do Microsoft365; 

● 15 a 30 de novembro - Começo da reestruturação da Rádio AecisterFM, em parceria com 

a Rádio Cister; 

● 16 de novembro - Afixação do plano de salas para trabalhos de grupo; 

● 23 de novembro - Criação de um placard de anúncio de venda de material escolar usado; 

● 30 de novembro - Identificação dos espaços escolares; 
● 3 de dezembro - Decoração da escola para a celebração do Natal; 
● 6 a 10 de dezembro - Semana de Sustentabilidade e do Voluntariado; 

● 10 de dezembro – Cartão Estudante; 
● 11 e 12 de dezembro - Torneio de Counter-Strike; 

● 21 e 22 de dezembro - Contrução dos cabazes de Natal e entrega dos mesmos; 

● 8 de janeiro - Baile de Inverno; 

● 10 a 14 de janeiro - Semana Política; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




