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Ata 

2ª Reunião Conselho Eco-Escola 

8 Abril 2011 

 

Aos oito dias do mês de Abril de 2011 realizou-se, no auditório, a segunda 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. Informações 

2. Plano Acção 2010/11 

3. Avaliação 

4. Semana Verde / Dia Eco-Escola 

5. Outros 

 

Em relação ao ponto 1, o coordenador EE informou o conselho sobre:  

 a realização de uma recolha de material escolar para a “campanha Timor” 

realizada pela paróquia do Campo Grande de Lisboa; 

 O Plano de acção elaborado no âmbito do programa Escola Eficiente 

dinamizada pelo INAG. 

 a entrega da ficha de acompanhamento do programa no final do mês de 

Fevereiro; 

 a presença em mais uma edição dos Dias do Desenvolvimento, em Abril, no 

Centro de Congressos de Lisboa; 

 A candidatura do projecto ecoValsassina aos prémios de educação SInase e à 

modalidade “Ambiente e Cidadania” das Olimpíadas do Ambiente. 
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Passou-se de seguida ao ponto 2 e 3. Tendo como base o plano de acção 

apresentado na ficha de acompanhamento EE, foi feita uma análise, actividade a 

actividade, sobre a sua concretização. Nas actividades já realizadas procedeu-se à 

sua avaliação qualitativa. 

Em relação ponto 4 todos os elementos presentes foram organizados em pares. Cada 

grupo preencheu uma ficha com actividades propostas para serem incluídas no 

programa das Semanas Verdes 2011. Todas as propostas foram apresentadas ao 

conselho e encontram-se em anexo a esta acta. 

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, 8 de Abril de 2011. 

 


