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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito realizou-se, no
auditório, a primeira reunião do conselho Eco-Escolas do Colégio Valsassina
do presente ano letivo. A reunião contou com a presença dos elementos
identificados na folha de presença, que se encontra em anexo. A reunião
iniciou-se com a apresentação da ordem de trabalhos, pela professora
coordenadora do projecto ecoValsassina/programa Eco-Escolas:
1. Apresentação do conselho
2. Programa Eco-Escolas (EE): apresentação aos novos membros
3. Projeto ecoValsassina
 Auditoria ambiental
 Plano de ação
4. Outros
A reunião teve início com a apresentação do conselho EE e dos novos
conselheiros para o ano letivo 2018/2019, ao que se seguiu a apresentação do
programa EE, em particular da metodologia dos sete passos EE. Em relação
ao ponto 4, foi sublinhada a importância da articulação entre o projeto
ecoValsassina/Programa Eco-Escolas e o Projeto Educativo do Colégio
Valsassina, assim como, nos vários Projetos Curriculares de Turma,
transversais a todos os níveis de ensino e a necessidade da manutenção desta
estreita ligação. Seguidamente, foram identificadas situações problemáticas e

discutidas ideias e estratégias de resolução das mesmas. Para tal, os
elementos presentes na reunião foram divididos de forma aleatória 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 cerca de 30 minutos de trabalho em grupo, um porta-voz
(escolhido no seio do grupo) apresentou ao conselho uma síntese do problema
analisado. Procedeu-se ainda à análise e discussão do regulamento das EcoEquipas, tendo sido retificado o documento já existente. O conselho demostrou,
novamente, interesse em criar diferentes equipas de trabalho para que a
comunicação e trabalho desenvolvido por este órgão seja mais efetivo e
envolvente de toda a comunidade escolar. O Conselho EE pronunciou-se
também sobre os projetos que têm sido desenvolvidos no âmbito do programa
ecoValsassina. Pelo trabalho desenvolvido e interesse nos temas/projetos, o
conselho considera de extrema importância que o projeto ecoValsassina
continue a ser o ponto de partida e um agregador para o desenvolvimento de
trabalho através de uma rede de projetos, tal como consta do documento em
anexo. Em relação ao ponto 4, não foram apresentadas questões, pelo que a
reunião foi dada por encerrada tendo sido elaborada a presente ata. Colégio
Valsassina, Lisboa, 12 de dezembro de 2017.

