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------Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, reuniu,
pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, na sala dez da EB1/PE
Marinheira, sob a presidência das professoras Janette Ramos e Paula Pratas,
coordenadoras do Projeto Eco-Escolas, o Conselho Eco-Escolas com a
seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------ Ponto um: Aprovação do Regulamento de Funcionamento do Conselho
Eco-Escolas;------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Apresentação e compilação dos dados resultantes da Auditoria
Ambiental;--------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Seleção dos temas a abordar no Plano de Ação;------------------------- Ponto quatro: Sugestão de atividades a ser referenciadas no Plano de Ação.
------No início da reunião, ficou decidido que a Secretária a realizar a
presente Ata seria a Coordenadora Paula Pratas.---------------------------------------Em relação ao ponto um, as Coordenadoras do Projeto Eco-Escolas
fizeram uma breve apresentação do formato final do Regulamento de
Funcionamento do Conselho Eco-Escolas para o ano letivo dois mil e
catorze/dois mil e quinze, que foi aprovado por unanimidade.--------------------Relativamente ao ponto dois, foram apresentados e discutidos os
resultados, sumariamente apresentados pelas Coordenadoras, da

Auditoria Ambiental realizada. Após a recolha dos dados, pôde-se
constatar que existem alguns temas que já se encontram devidamente
consolidados, ou simplesmente no bom caminho para alcançarem uma
boa consolidação dos seus ideais adjacentes. Assim, convém referir que
as questões colocadas a partir do Guia de Auditoria Ambiental
disponibilizado, foram transformadas em linguagem mais acessível, não
havendo, por isso, lugar a alterações de estrutura do documento.
Também se refere que a pergunta relativa ao comboio como meio
alternativo de transporte para a escola, foi substituída pelo meio de
transporte bicicleta. Convém salientar que a forma como a Auditoria se
realizou, foi a sugerida e decidida em Conselho Eco-Escolas, tendo em
conta

a

participação

de

duas

Assistentes

Operacionais,

as

Coordenadoras do Projeto e outros colegas docentes. A forma de
apuramento dos resultados foi de votação de braço no ar e através da
projeção das questões. Os temas selecionados para constarem do
Plano de Ação foram os seguintes: Água, Resíduos, Energia, Mar,
Espaços Exteriores e Floresta. Apesar dos temas Biodiversidade e
Mobilidade

terem

adquirido

valores

mais

baixos,

considera-se

necessária a seguinte explicação: o tema da Biodiversidade será
trabalhado juntamente com o tema Mar e Floresta, não havendo um
alargamento a outras especificidades do tema, que certamente será
abordado no ano seguinte; em relação ao tema Mobilidade, é um
tema algo contraditório, pois sabendo dos resultados obtidos, torna-se
ainda um pouco difícil a sua abordagem mais específica, sabendo que
o objetivo é alcançar resultados. Considerou-se que ainda não será o
momento oportuno de abordar diretamente este tema – serão,
certamente, os passos dados durante este ano letivo, a rampa de
lançamento para os anos vindouros, pois comportamentos não se
alteram sem um aproximar à realidade. De uma maneira geral,
considera-se que ainda há muito caminho para trilhar, mas cada ano é
menos numa pedra no caminho.---------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto três, foram discutidos e debatidos os

resultados referidos anteriormente, de modo a que se procedesse à
seleção dos temas relativos a constar no Plano de Ação. Assim, decidiuse que os temas a trabalhar ao longo do ano seriam: Resíduos, Água,
Energia, Floresta (com atividades relacionadas com Biodiversidade,
Agricultura Biológica e Espaços Exteriores), Mar (Biodiversidade, Espaços
Exteriores). Ainda relativamente a este assunto, os alunos representativos
do terceiro ano, apresentaram as opiniões auscultadas aos colegas do
primeiro e segundo anos de escolaridade; assim, foram referenciados
como sugestões de trabalho por estas turmas, os temas Espaços
Exteriores e Mar, pois na opinião destes alunos a escola necessita de
ficar mais colorida e agradável à vista, recorrendo ao tema das
espécies marinhas.-----------------------------------------------------------------------------------Relativamente

ao

ponto

quatro,

foram

lançadas

algumas

ideias/sugestões de atividades, a constar do Plano de Ação, que foram
anotadas pelas Coordenadoras, que tratarão da sua organização e
apresentação na reunião seguinte, a decorrer antes do envio da Ficha de
Acompanhamento

e

do

Plano

de

Ação.

Ainda

neste

âmbito,

a

Representante Teresa Pestana (Assistente Administrativa), apresentou algumas
sugestões, remetidas por outros colegas funcionários, como sendo a
realização de Ações de Sensibilização para Pessoal Não Docente, tanto de
caráter formal como informal; também lhe foi comunicado por outros colegas
a sua vontade de participação em atividades que envolvam a cozinha. Os
alunos do terceiro e quarto ano foram incumbidos da tarefa de recolha de
sugestões de atividades para a implementação do Plano de Ação, quer junto
de colegas da turma, quer junto das turmas de primeiro e segundo anos; da
mesma forma, as Coordenadoras ficaram com a tarefa de interrogarem
alguns dos seus colegas a fim de averiguarem as suas opiniões quanto à
operacionalidade de algumas atividades específicas.-----------------------------------------Não havendo nada mais a tratar, as Coordenadoras deram por
encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e
aprovada, foi assinada pelos elementos do Conselho Eco-Escolas presentes.---
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