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ATA NÚMERO 1
------Aos vinte e um dias do mês de outubro 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: Apresentação dos elementos do Conselho Eco-Escolas.----------------------- Ponto dois: Discussão acerca do funcionamento do Conselho Eco-Escolas
(elaboração do regulamento do Conselho Eco-Escolas e agendamento de
reuniões).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Distribuição de tarefas relacionadas com a realização da Auditoria
Ambiental.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No início da reunião decidiu-se que a Secretária a realizar a presente Ata seria
a Coordenadora Janette Ramos.-----------------------------------------------------------------------------------Em relação ao ponto um, as Coordenadoras do Projeto Eco-Escolas fizeram
uma breve abordagem às principais características que representam o Projeto e
procedeu-se à apresentação de todos os elementos constituintes do Conselho EcoEscolas para o ano letivo dois mil e catorze/dois mil e quinze.----------------------------------------Relativamente ao ponto dois, foram apresentadas e discutidas algumas normas
que servirão de base para o funcionamento do Conselho Eco-Escolas; decidiu-se
que estas normas, seriam devidamente registadas e apresentadas para aprovação,
na reunião seguinte do presente Conselho, como pertencentes ao Regulamento de
Funcionamento. Os elementos presentes apresentaram sugestões de datas,
passíveis de alteração, para as reuniões posteriores do Conselho: assim, foram
apresentadas como válidas as datas de dezasseis de dezembro, dez de fevereiro,
vinte e oito de abril e dezasseis de junho.---------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto três, foram distribuídos alguns exemplares do Guia

de Auditoria Ambiental, a fim de serem aplicados aos alunos, assim como os
respetivos inquéritos; ficou decidido que a forma de recolha de elementos passaria
pelo recurso à televisão (projeção de questões e votação de braço no ar), a fim de
evitar quantidades desnecessárias de papel. Estabeleceu-se que os docentes
responsáveis pela recolha dos dados seriam as professoras Janette Ramos e Paula
Pratas (responsáveis por aplicar o Guia aos alunos do Primeiro Ciclo e por delegar
essa tarefa a outros colegas que participarão nessa recolha – colegas das
Atividades de Enriquecimento Curricular Biblioteca e Apoio e Substituição) e as
Educadoras Herondina Pereira e Ana Isabel Pereira (responsáveis por aplicar o Guia
aos alunos da Educação Pré-Escolar). Também ficou decidido que as Assistentes
Operacionais Natali Barros e Teresa Pestana, participariam na recolha de dados,
juntamente com os alunos, pois algumas das questões da Auditoria interligam-se
diretamente com as suas áreas de atuação e respetivos papéis de ação, na EB1/PE
Marinheira (cozinha e gabinete administrativo). Ainda relacionado com este ponto,
ficou estabelecido que seriam realizadas duas Auditorias Ambientais, uma neste
período escolar até à próxima reunião do Conselho e uma outra, a realizar-se no
final do ano letivo, a fim de serem averiguadas as necessárias comparações.--------------Uma outra tarefa distribuída, relacionou-se com a divulgação do Projeto, quer
através da página oficial da Escola, quer através do blog Eco Marinheiro ou página
pública

Eco-Escolas;

assim,

o

docente

Eduardo

Soeiro

(também

como

Representante dos Encarregados de Educação), assumiu estas funções de
divulgação (não exclusivamente, refira-se, pois todos os docentes deverão usufruir
de todos os meios à sua disposição para fazer essa mesma divulgação).-----------------------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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