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Acta 

1ª Reunião Conselho Eco-Escola 

20 Outubro 2009 

 

Aos vinte dias do mês de Outubro de 2009 realizou-se, no auditório, a primeira reunião 

do conselho Eco-Escolas do Colégio Valsassina. A reunião contou com a presença 

dos elementos identificados na folha de presença, que se encontra anexa a esta acta. 

A reunião iniciou-se com a apresentação da ordem de trabalhos, pelo professor 

coordenador do projecto ecoValsassina/programa Eco-Escolas: 

 

1. Apresentação do conselho 

2. Programa Eco-Escolas: apresentação aos novos membros 

3. Normas de funcionamento do conselho 

4. Projecto Eco-Valsassina 

 Auditoria ambiental 

 Plano de acção 

 Eco-Equipas 

5. Outros 

 

Procedeu-se à apresentação do conselho EE e dos novos conselheiros para o ano 

lectivo 2009/2010. Seguiu-se uma breve apresentação do programa EE, em particular 

da metodologia dos sete passos EE. 

Em relação ao ponto 3 da ordem dos trabalhos o coordenador apresentou um 

documento com as normas de funcionamento do conselho, o qual tem fornecido as 

orientações para o trabalho a desenvolver neste órgão nos últimos anos. O documento 

foi analisado pelos elementos presentes na reunião e proposto para votação. Foi 

aprovado por unanimidade o regulamento do conselho EE do Colégio Valsassina. Este 

documento encontra-se em anexo a esta acta. 
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Passou-se de seguida ao ponto 4, em particular à identificação de problemas e 

discussão de estratégias e ideias para a sua resolução. 

Os elementos presentes na reunião foram divididos de forma aleatória (em função de 

uma imagem tirada de uma caixa) em grupos de trabalho). 

Cada grupo tinha como função a identificação de problemas que necessitam de 

resolução no Colégio Valsassina e a escolha de 2/3 destes, considerados prioritários. 

Para cada problema foi preenchida uma ficha contendo: as causas, consequências e 

formas de resolver o problema em causa. Após 40 minutos de trabalho em grupo, um 

porta-voz (escolhido no seio do grupo) apresentou ao conselho uma síntese do 

problema analisado. Todas as fichas, resultantes dos grupos encontram-se em anexo. 

Em relação ao ponto 5, não foram apresentadas questões, pelo que a reunião foi dada 

por encerrada tendi sido elaborada a presente acta. 

 

Colégio Valsassina, Lisboa, 20 de Outubro de 2009. 

 

 

 


