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15 de março 2012
Aos quinze dias do mês de março de 2013 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.
O professor coordenador do projeto ecoValsassina/programa Eco-Escolas iniciou a
reunião com a apresentação da ordem de trabalhos para a presente 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 entrega da ficha de acompanhamento do programa no final do mês de
Fevereiro;



A participação de alunos do Colégio nas Olimpíadas da biologia e da
Olimpíadas da biotecnologia.



Os resultados (intermédios) da campanha de recolha de REEE, Geração
Depositrão, designadamente os valores relativos ao concurso Inter-turmas.



Os resultados (intermédios) da campanha de recolha de medicamentos,
Corrida de sacos, são francamente positivos.

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 relativos ao consumo energético. Estes foram aplicados a toda a
comunidade escolar.
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Estes dados, à semelhança do que ocorreu no passado ano letivo, foram trabalhados
por alunos e inseridos no âmbito da Ficha de Acompanhamento EE.
O Coordenador do Conselho deu a conhecer as atividades que têm decorrido no
âmbito do projeto “Um aluno, uma árvore, um compromisso”, cujo objetivos têm vindo
a ser conseguidos, envolvendo toda a comunidade escolar na conservação e
promoção da Biodiversidade. Os alunos do 7º ano partilharam a sua experiência numa
das últimas ações, as quais têm incidido no arranque de plantas infestantes,
nomeadamente da espécie “chorão” perto da praia do Guincho e na replantação com
plantas autóctones.
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, os elementos presentes procederam 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 2012/13, 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.
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