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Ata 

2ª Reunião Conselho Eco-Escola 

21 de março 2011 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de 2012 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 em 

anexo 

A reunião iniciou-se com o agradecimento pela presença das representantes da 

Câmara Municipal de Lisboa - Divisão de Educação e Sensibilização Sanitária, Dra 

Sofia Victória e Dra. Vanda Martins. Desde o início do projeto ecoValsassina a 

presença e apoio desta divisão tem sido determinante para o desenvolvimento do 

projeto. 

De seguida o professor coordenador do projeto ecoValsassina/programa Eco-Escolas 

apresentou a ordem de trabalhos para a reunião: 

1. Informações 

2. Plano Acão 

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 para a “Sociedade Protetora dos 

Animais”; 

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

Fevereiro; 

 A participação de uma equipa do Colégio nas Olimpíadas da Energia e 

Alterações Climáticas; 

 Os resultados (intermédios) da campanha de recolha de REEE, 

designadamente os valores relativos ao concurso Inter-turmas. Neste momento 

a turma que mais material recolheu foi o 5ºB; 



    

 

Pensar a Terra, Agir no Valsassina … 

ecovalsassina@hotmail.com 

                  

 

Passou-se de seguida ao ponto 2 e 3. O coordenador começou por fazer um balanço 

dos resultados (ainda em bruto) relativos à aplicação de questionários sobre 

comportamentos no consumo de energia. Estes foram aplicados a toda a comunidade 

escolar, assim como na rede Eco-Escolas, graças ao apoio da respetiva coordenação 

nacional. Todos os dados estão a ser trabalhados por alunos e serão apresentados 

artigos no âmbito dos Jovens Repórteres para o Ambiente e Eco-Repórter. 

Os conselheiros Manuel Portela e João Pedro Crespo apresentaram ao conselho um 

balanço para participação do Colégio no projeto “Make it Possible”, através do qual os 

alunos refletiram e trabalharam os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. 

O conselheiro Vitor Silva fez um balanço da participação na reunião do Conselho 

Educativo Marvila Júnior. 

As conselheiras Paulina Lemos e Marta Oliveira descreveram a forma como se 

desenvolveu o projeto de construção de uma Maquete do Bairro dos Lóios. Foi 

destacado como ponto alto deste projeto a participação de vários atores da 

comunidade local (todas as escolas do bairro, ONG’s e população) assim como a 

realização da última sessão de trabalho na loja solidária em pleno Bairro dos Lóios, 

tendo sido possível a partilha de experiências e vivências com outros elementos 

externos à nossa escola. 

De seguida, 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 grupos de 

trabalho. Cada grupo, procedeu ao balanço/avaliação das principais atividades 

incluídas no Plano de Ação 2011/12, assim como refletiram e apresentaram propostas 

de atividades para a Semana Verde, que se vai realizar em abril. 

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

por encerrada tendo sido elaborada a presente ata. 

 

Colégio Valsassina, Lisboa, 21 de março de 2012 

 


