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------Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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 e aprovação do Plano de Ação.--------------------------- Ponto dois: Discussão de ideias acerca da organização de atividades para o
Dia Eco-Escolas.------------------------------------------------------------------------------------------------No início da reunião ficou decidido 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 apresentação das ideias sugeridas na última reunião, de
modo a que a sua organização e reajustamento, constituíssem o Plano de
Ação para o presente ano letivo. Assim, após a sua apresentação, foram
sugeridos alguns ajustes, nomeadamente no que diz respeito a materiais a
serem pedidos a algumas entidades e o modelo final foi aprovado por todos
os elementos presentes. Também é de salientar que a Coordenadora Janette
Ramos apresentou uma sugestão de alteração, relacionado com uma
sugestão de um colega que não faz parte do Conselho Eco-Escolas; essa
sugestão relacionou-se com a tentativa de realização de pinturas exteriores
somente no mês de junho, pois nessa altura o estado do clima permitiria uma
secagem mais rápida e esse colega conseguiria algumas latas de tinta,

gentilmente doadas por uma empresa privada (CIN).-----------------------------------------Relativamente ao ponto dois, foram apresentadas e discutidas algumas
propostas de atividades para o Dia Eco-Escolas, que se realizará no dia 22 de
abril, inserido no dia World Days of Action. Essas propostas passarão, entre
outras atividades, pela opção de pic-nic sustentável; assim, ficou definido que
a Assistente Operacional Natali Barros, participaria ativamente na cozinha, na
organização e estruturação dos elementos a constar desta atividade.
Também foi referenciada a atividade da Rota Eco-Escolas, em que os alunos
presentes deram a sua opinião, relativamente à forma de participação;
definiu-se que a Assistente Operacional Teresa Pestana, acompanharia os
alunos no percurso de entrega da Bandeira Eco-Escolas e do pergaminho à
EB1/PE da Vargem. Decidiu-se que o percurso seria realizado a pé e que o
pedido constante do pergaminho, dirigido à Câmara Municipal de Câmara
de Lobos, tendo em conta a mobilidade sustentável, seria a implementação,
dentro do recinto escolar, de um pequeno parque para bicicletas.----------------------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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