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Aos nove dias de Dezembro de 2015 reuniu, pelas 18h15, na sala de reuniões, 

sob a presidência da Educadora Maria de Jesus Siveira, Coordenadora do 

programa Eco-Escolas, o Conselho Eco Escolas 2015/2016 com a seguinte ordem 

de 

trabalhos:_____________________________________________________________________ 

- Apresentação dos elementos constituintes do Conselho Eco-Escolas; __________ 

- Elaboração e aprovação do Regulamento; __________________________________ 

- Implementação da Auditoria Ambiental; _____________________________________ 

- Plano de Ação 2015/2016;____________________________________________________ 

- Outros assuntos. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Principais decisões tomadas:___________________________________________________ 

- Todos os elementos constituintes do Conselho Eco-Escolas estiveram presentes 

na reunião, tendo-se apresentado de forma sucinta. 

_______________________________________________________________________________ 

- Através do Regulamento proposto no Guião Eco-Escolas, a coordenadora fez 

uma breve apresentação da importância dos sete passos da metodologia Eco 

Escolas. 

 ______________________________________________________________________________ 

- A coordenadora informou o conselho Eco Escolas que a Auditoria Ambiental já 

tinha sido distribuida pelas valências e secretaria e estava a ser realizada no 

momento. 

_______________________________________________________________________________ 

- Ainda relativamente à auditoria, esta será realizada no mesmo formato do ano 

anterior, que consistirá na utilização de uma tabela para cada grupo de 

questões de cada tema, onde cada pessoa apenas coloca a cruz na respetiva 

tabela. Relembra-se que esta sugestão surgiu com o objetivo de diminuir a 

quantidade de papel gasto em fotocópias da auditoria por pessoa, passando 

apenas a ser necessário uma cópia da auditoria por valência e uma cópia (uma 

folha usando frente e verso) para cada funcionário das tabelas onde indicará as 

respostas._____________________________________________________________________ 

- Relativamente ao plano de ação, foi comunicado que este ano os temas são: 

a água, energia, resíduos e os temas complementares escolhidos foram a 

biodiversidade e a agricultura biológica. O plano de ação deste ano letivo será 

executado, na mesma linha do ano anterior. Assim os três anos irão desenvolver 

o tema dos resíduos, os quatro anos o tema será a água, a sala dos cinco anos o 

tema energia e o tema agricultura biológica será desenvolvido por todas as 



salas pois não se consegue dividir e todas as salas poderão trabalhar este tema. 

Desta forma todas as crianças que passam pelas salas dos três aos cinco anos 

trabalharão os temas de forma gradual.  

Foi ainda informado que a sala dos três anos irá participar este ano no projeto “o 

quintal” implementado pela Câmara Municipal da Horta, tendo em conta que 

as restantes salas já participaram neste projeto o ano transato, com resultados 

muito positivos. 

____________________________________________________________________________ 

- Ainda sobre o plano de ação, após o contributo das educadoras da Instituição 

em reunião pedagógica no plano de ação, a coordenadora trouxe as opiniões 

e sugestões para a reunião, tendo-se realizado o plano ação em conjunto. 

Foram dadas várias sugestões de atividades pelos vários representantes do 

conselho, tendo sido todas elas analisadas e devidamente apontadas no plano 

de ação 2015-2016. Na realização do plano de ação teve-se em conta as 

formas de avaliação e monitorização das várias atividades existentes no plano, 

que permitirão também a avaliação do plano ação no final do ano. Há ainda a 

referir que iremos plantar ervas aromáticas nos bidões existentes no parque da 

escola.________________________________________________________________________ 

 

- Não havendo nada mais a tratar, a Coordenadora deu por encerrada a 

reunião da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai 

ser assinada pelos elementos do Conselho Eco-Escolas presentes. _______________ 
 

 

Presidente - Coordenador(a) do programa   

 

Nome ________________________________ Assinatura ________________________ 

   

 

Coordenadora pedagógica 

 

Nome_________________________________ Assinatura__________________________ 

 

 

Representantes dos Professores  

 

Nome ________________________________ Assinatura ________________________ 

 

 

 

Representante da Gestão 

 

Nome ________________________________ Assinatura ________________________ 

 

 

 

Representante da Direção 

 

Nome ________________________________ Assinatura ________________________ 

 

 



 

Representante do Pessoal Não Docente 

 

Nome ________________________________ Assinatura ________________________ 

 

 

 

Representante dos Pais 

 

Nome ________________________________ Assinatura ________________________ 

 

 

 

Representante da Autarquia 

 

Nome ________________________________ Assinatura ________________________ 

 


