
 
 

 

 

Conselho Eco-Escolas 
Ata número três 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio, pelas dezasseis horas e quinze minutos, reuniram-se os 

membros do conselho Eco-Escolas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Informações 

2. Atualização, balanço e avaliação das atividades do Plano de Ação; 

3. Candidatura ao Galardão Bandeira Verde; 

4. Outros assuntos. 

 

No ponto um, a coordenadora do projeto fez uma pequena retrospetiva do mesmo, sublinhando que 

se cumpriu o essencial da metodologia do programa, da abordagem temática e do plano de ação proposto. 

Agradeceu o empenho dos alunos, a participação dos professores, a colaboração dos encarregados de 

educação, a disponibilidade do secretário da Direção Pedagógica, na dinamização do blogue Trilho, e à 

Direção Pedagógica e serviços administrativos, pelo apoio prestado. 

 

No âmbito do ponto dois, foi dada a palavra aos representantes das turmas, no sentido de se atualizar 

o plano de ação. Os alunos apresentarem ainda as suas perspetivas sobre as dificuldades sentidas na 

implementação do projeto. Alguns referiram que os colegas continuam a não cumprir o Eco-Código, não 

separando corretamente os resíduos, outros referiram que as plantas distribuídas pelas salas, no âmbito do 

projeto “Vamos pintar as salas de verde”, morreram por falta de cuidado dos alunos. A professora Sandra 

Henriques mencionou que o facto de as salas disporem de pouca luminosidade não permitiu que algumas 

plantas se desenvolvessem de forma saudável. Um aluno questionou o que iria acontecer às plantas, durante 

as férias, e sugeriu-se que, em cada turma, um aluno levaria a planta para casa, garantindo os cuidados 

necessários. Outros alunos referiram que ainda há muito barulho na escola. Todos concordaram que é 

necessária maior sensibilização para estas questões. 

 

No ponto três, foi referido que a atribuição do Galardão depende do cumprimento do essencial da 

metodologia, da abordagem temática e do plano de ação delineados. Foram enumerados os procedimentos 

necessários para a candidatura ao Galardão, sublinhando-se que destes, grande parte poderá ser realizada 

dentro dos prazos indicados. Neste contexto, a coordenadora referiu que a monitorização constitui o ponto 

mais fraco do projeto, uma vez que as ações de sensibilização ainda estão a decorrer, sendo difícil verificar 

alterações concretas ao nível do consumo de água, energia e separação de resíduos. No entanto, a 

organização que promove o programa Eco-Escolas entende-o como um projeto a médio prazo, de 

implementação demorada, pelo que pode atribuir “a bandeira de incentivo” (nos primeiros dois anos do 

projeto), desde que estejam cumpridas as condições e seja evidenciado um esforço de progresso e melhorias 

constantes. Analisou-se a possibilidade de apresentação da candidatura ao Galardão, tendo a maioria dos 

presentes considerado haver condições para avançar. 



 
 

 

Ainda relativamente ao mesmo ponto, os representantes das turmas apresentaram as opiniões e 

sugestões dos alunos, para o próximo ano letivo. Todos concordaram que devemos prosseguir com a 

implementação do programa no próximo ano letivo. Discutiu-se sobre a quantidade de ecopontos e 

concluiu-se que são suficientes, mas que devem ser fixos e a sua localização revista, para ficarem abrigados 

da chuva. Sugeriu-se que deveríamos plantar mais plantas. Decidiu-se ainda ser da máxima importância que 

o conselho integre uma Auxiliar Educativa (operacional) e que o projeto seja referenciado no Projeto 

Educativo de Escola. Em relação aos temas a desenvolver, os alunos consideram que devemos manter os 

mesmos deste ano, ou trabalhar os que ainda não foram explorados. 

 

No ponto quatro, procedeu-se à observação de vídeos realizados pelos alunos, disponíveis no blogue 

trilho, que devem ser apresentados a toda a comunidade escolar. 

 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. 

 

A presidente ______________________________ 

(Professora Sandra Henriques) 

 

A secretária _______________________________ 

(Professora Vanessa Balsinha) 

 

 

 

 

 


