
  

AGRUPAMENTO PINTOR JOSÉ DE BRITO 

CONSELHO ECO-ESCOLAS 

GALARDÃO ECO-ESCOLAS 

No dia oito de março de 2023, realizou-se na escola-sede do Agrupamento de Escolas 

de Pintor José de Brito, o conselho Eco-Escolas e o hastear da “Bandeira Verde – 

Galardão Eco-Escolas”, na presença dos elementos pertencentes ao conselho ECO-

ESCOLAS, destacando-se as turmas do 7º ano e a organização da reunião pela turma do 

10ºB (alunos de Ciências e Tecnologias).  

As alunas do 10ºB Carlota Lopes e Letícia Martins deram as boas-vindas aos presentes e 

fizeram fez um balanço sumário do trabalho realizado no ano letivo anterior, divulgando 

as principais atividades realizadas. 

De seguida, a coordenadora do programa fez uma apresentação do Programa Eco- 

Escolas, onde deu a conhecer a metodologia dos 7 passos; Formalização de um Conselho 

Eco-Escola; Realização de uma Auditoria Ambiental; Construção de um Plano de Ação; 

Monitorização e Avaliação; Trabalho Curricular nas disciplinas; Informação e 

Envolvimento da Escola e da Comunidade Local; Elaboração do Eco-Código.  

No presente ano letivo os temas a trabalhar são os temas base - água, energia, resíduos, 

temas complementares - biodiversidade, geodiversidade e o tema do ano - espaços 

exteriores.  

Com o conselho Eco-Escolas formado e a auditoria ambiental ao agrupamento realizada, 

foram analisados os seus resultados e procedeu-se à discussão e aprovação do conjunto 

de ações a desenvolver para solucionar algumas das questões levantadas pela auditoria 

ambiental, numa ótica de melhoria contínua e adaptada à realidade do agrupamento.  

O Plano de Ação do Agrupamento resulta da Auditoria Ambiental, do Plano Anual de 

Atividades e dos desafios propostos pelo Eco- escolas. Em destaque, temos atividades 

como: Dia Mundial da Alimentação, Atividades do Outono e Primavera, Geração 



Depositrão, Campanha "Recolha de tampinhas", Recolha de resíduos (eletrodomésticos, 

pilhas, rolhas de plástico, tinteiros, papel), Global Action Days, Brigada Verde, Dia 

Mundial do Ambiente, Ações sobre Reciclagem, Participação na elaboração de Eco-

Código, Dia Eco-Escolas - Dia das Ciências, Geração Verdão, entre tantas outras. 

De salientar, o trabalho curricular nas disciplinas que ajudam a capacitar para a 

sustentabilidade em termos de conteúdos e o tratamento desses conteúdos em formas 

de aprendizagens ativas e projetos que contribuem para o plano de ação. As ações 

desenvolvidas são monitorizadas, avaliadas e contam com o envolvimento da 

comunidade. 

Terminado o Conselho Eco-Escolas, seguiu-se o hastear da “Bandeira Verde – Galardão 

Eco-Escolas no recinto exterior da escola-sede. 

Este galardão, reconhece o trabalho de todos os que contribuíram para tornar mais 

sustentável o dia-a-dia da escola e da comunidade onde esta se insere. Assim, apesar 

das circunstâncias atípicas de uma parte significativa do ano letivo 2021-2022, estão de 

PARABÉNS todos os alunos, professores e encarregados de educação e comunidade 

educativa em geral, pelo trabalho realizado e pelo esforço desenvolvido no sentido de 

dar continuidade às atividades apesar do confinamento. Para além das escolas do 

agrupamento há ainda a referir a disponibilidade e colaboração do município de Viana 

do Castelo-ECO-MUNICIPIO XXI 2022, junta de freguesia de Santa Marta de Portuzelo, 

uma ECO-FREGUESIA, associação de pais, centro de monitorização e interpretação 

ambiental (CMIA), geoparque litoral de Viana do Castelo e associações locais, para que 

as ações sejam, de facto, uma realidade comunitária.  

Neste contexto de celebração, a equipa do Eco-Escolas agradece a todos os que com ela, 

ativamente, colaboraram! 

Sabe mais sobre o ECO-ESCOLAS  em https://ecoescolas.abae.pt/ em 

https://youtu.be/wD6W2P86Agw ! 

 

 

Coordenação Eco-Escolas 

Cristina Barroso 
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