
                                                   

DIREÇÃO 
          Ata nº 2                                                                                        20/10/2021 
 
 No dia vinte de outubro de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas e dez minutos, sob a presidência de 
Margarida Carmo Lopes, reuniram-se os coordenadores de todos os departamentos, na sala de reuniões da 
Associação de Estudantes da Escola Secundária Dona Inês de Castro. O propósito foi dar cumprimento à 
ordem de trabalhos, a seguir discriminada: 

 
Ordem de trabalhos: 

 
 
1. Informações gerais 
2. Decisão da realização do Baile de Inverno 
3. Divulgação do plano semestral 
4. Discussão sobre possíveis atividades a realizar 
5. Distribuição de tarefas 
6. Outros Assuntos 
 
 
Ponto um: A Sra.Vice-Presidente Margarida Lopes começou por dar a conhecer aos restantes presentes os 
motivos pela qual se realizava a reunião e o que se iria tratar. 
 
Ponto dois: Seguidamente, foi proposta aos coordenadores dos departamentos a realização de um Baile de 
Inverno. Esta era uma ideia que já tinha surgido em reuniões anteriores e que, para ser posta em prática, 
teria de ser apresentada e discutida com alguns departamentos, como o Departamento de Eventos, o de 
Marketing e a Comissão de Finalistas. De forma geral teve-se um balanço positivo em relação a esta ideia, 
pelo que ficou decidida a realização do mesmo, tendo como data prevista dia oito ou quinze de janeiro de 
dois mil e vinte e dois. 
 
Ponto três: Finda a discussão deu-se continuidade à ordem de trabalhos. Foi tratado o plano de atividades 
onde, para além do previsto, foram acrescentadas algumas ideias vindas dos departamentos, ficando 
distribuídas algumas tarefas, de modo a facilitar a realização de tudo e o cumprimento das datas previstas.  
 

- Começou-se pelo Departamento de Voluntariado, que ficou responsável pela organização e 
posterior realização de atividades relativas ao Natal no âmbito desta área, nomeadamente a execução 
de cabazes e, em parceria com o infantário no Cubo, uma entrega de presentes. Ficou ainda decidida 
a realização de uma semana temática do voluntariado e sustentabilidade, no ramo da natureza, em 
cooperação com o Departamento de Sustentabilidade. 

 
- De seguida foi atribuída ao Departamento de Design a tarefa de preparar as decorações que dizem 

respeito ao Halloween, de modo a enfeitar a escola como forma de celebração. 
 



                                                   

- Após o tema da decoração para o Halloween foram discutidas algumas ideias com o Departamento 
de Clubes e Inovação. Ficou decidido que os seus membros deveriam fazer um levantamento dos 
clubes que existem, assim como ficar encarregues de verificar a sua atividade e pensar em novos 
clubes. Foi ainda dada a este departamento a ideia da realização de uma semana temática da cultura, 
a qual acharam interessante. 
 

- O coordenador do Departamento de Gaming, que terá reunido com os restantes membros, 
apresentou algumas propostas de possíveis atividades que se pudessem organizar. Ainda no 
primeiro semestre tenciona-se fazer um Torneio de Rocket League, ou de outro videojogo, que não 
terá qualquer custo, assim como uma sala com computadores para torneios caso se realize o Agrupa, 
que foi suspenso desde a situação pandémica que atravessamos. 

 
- Em relação ao Departamento de Marketing, foi encarregue a sua coordenadora Maria João Tavares 

de ficar à frente da conta oficial da Associação de Estudantes da ESDICA no Instagram, salientando 
alguns aspetos a ter em atenção, nomeadamente a apresentação do feed e a organização dos 
destaques. 
 

- Por fim, em cooperação de todos os departamentos, foi proposta a realização de um concurso de 
halloween. Devido à ausência de um representante do Departamento de Desporto, foi apenas 
comunicado que está também programada uma semana temática da saúde e desporto. 

 
Ponto quatro: Após uma breve pausa, reuniu-se com a Comissão de Finalistas, de modo a esclarecer  
dúvidas e distribuir  tarefas, tendo sido abordados diversos assuntos. 
 

- Começou-se pelo anuário, que está previsto incluir todos os membros da comunidade escolar. Deste 
modo foi necessária referir a urgência em obter uma listagem dos professores, assistentes 
operacionais e alunos, bem como os horários para que, em cooperação com o Departamento de 
Fotografia, tenhamos todas as fotos prontas a tempo, dando prioridade ao pessoal docente, não 
docente e alunos do ensino profissional. 

 
- De seguida falou-se sobre a viagem de finalistas, ficando a comissão encarregue de fazer um 

levantamento e posterior seleção das melhores opções para propor aos alunos. 
 

- Por fim, mas não menos importante, seguiu-se o assunto do Baile de Finalistas. Após uma troca de 
ideias definiu-se data e local, que poderão sofrer alterações. A realização do baile ficou, portanto, 
prevista para o dia dezassete de junho de dois mil e vinte e dois, na Quinta das Carrascas. Falou-se 
ainda, por alto, nas atividades a realizar na semana de finalistas, não ficando nada em concreto 
decidido. 

 
Ponto cinco: Outros assuntos. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e quarenta minutos, da 
qual se redigiu a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei. 
 
 
 
 
 




