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Ata  

3ª Reunião Conselho Eco-Escola 

11 Maio 2011 

 

 

Aos onze dias do mês de Maio de 2011 realizou-se, no auditório, a terceira 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. Dia da escola 

3. Eco-código 

4. Avaliação / Balanço das actividades 10/2011 

5. Preparação do relatório final e candidatura ao Galardão Eco-Escolas 

 

Em relação ao ponto 1 o conselho foi informado: 

 Que após a elaboração do plano de acção para o projecto “Escola Eficiente” do 

INAG foram tomadas as primeiras medidas de forma a colmatar algumas 

lagunas que foram identificadas. 

 Que a “Semana Verde 2011” estava a decorrer de forma muito positiva, com o 

envolvimento de alunos, professores, funcionários e alguns pais/encarregados 

de educação. 
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Passou-se de seguida aos pontos 2 onde foram propostas as actividades a realizar no 

dia da escola. 

No que se refere ao ponto 3 da ordem de trabalhos “eco-código”, o conselho procedeu 

à avaliação da sua implementação. Verificou-se que todas as salas de aula (5º ao 12º 

ano) possuem o cartaz e que todos os alunos estiveram envolvidos em actividades de 

reflexão quer em aulas de tutoria quer em Educação para a Cidadania. Entendeu-se 

que p processo foi muito positivo, contando com o envolvimento activo dos alunos e 

respectivos professores. A sua articulação com as Eco-Equipas, com os funcionários, 

professores e direcção do Colégio foi um dos aspectos realçados para o sucesso 

deste processo. Fechou-se assim um ciclo de 2 anos, em que o poster esteve nas 

salas de aula. Para o próximo ano, sugere-se a sua reformulação, por mais um 

período de 2 anos. 

No ponto 4 e 5 foi realizado um balanço das actividades realizadas com vista à 

preparação do processo de elaboração do relatório final de actividades. 

Por fim, foram recolhidos dados que com vista à elaboração relatório final e 

candidatura ao Galardão Eco-Escolas. 

Não foram apresentadas questões, pelo que a reunião foi dada por encerrada tendi 

sido elaborada a presente acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Valsassina, Lisboa, 11 de Maio de 2011 

 


