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SEMINÁRIO NACIONAL ECO-ESCOLAS 2020 

FÓRUM 9 (Fórum Professores), Vítor Manteigas 

 

Dando resposta às solicitações da Comissão Organizadora do Seminário Nacional Eco-Escolas 2020, dá-se a 

conhecer a forma como o Fórum 9 (Fórum Professores) decorreu, fazendo-se cumulativamente uma 

pequena reflexão crítica. 

Dos 39 participantes previstos, verificou-se a presença de 37 professores/educadores, sendo que alguns 

não constavam da lista entregue previamente. 

O grupo era muito heterogéneo, havendo 7 estreantes, sendo que a maioria trabalha no Programa há 5 ou 

menos anos. Alguns dos participantes valorizavam a formação e os créditos necessários para efeitos de 

avaliação e progressão e que não trabalham, nem nunca trabalharam com o Programa Eco-Escolas e que 

por esse motivo não responderam à primeira questão colocada através do Mentimeter®. Para esta primeira 

questão obtiveram-se 25 respostas. 

 

 

 

 

 



Seminário Nacional Eco-Escolas 2020 Fórum 9 (avaliação) 

Vítor Manteigas 2/4 

As disciplinas ou grupo disciplinar mais frequentes, de entre as respostas (n=45), foram as Ciências 

Naturais e a Biologia e Geologia. A Físico-Química e a Cidadania e Desenvolvimento também foram 

mencionadas várias vezes.  

 

Seguiu-se a apresentação proposta e foram discutidos cada um dos pontos, tendo sido dado tempo e 

espaço para que cada participante pudesse falar dos seus anseios, dificuldades, vitórias e sucessos. 

A ideia foi, claramente, dar a possibilidade para que todos pudessem participar sentindo-se 

verdadeiramente parte de um grupo. 

No momento de se falar da Auditoria Ambiental, todos os que estavam já a trabalhar com o Programa 

foram convidados a integrar o grupo que irá fazer o “pré-teste” à ferramenta que se perspetiva venha a ser 

implementada no decurso do próximo ano letivo. Voluntariaram-se 27 colegas, representando cerca de 

73% dos presentes.  

Como a “discussão” estava a ser tão boa, acabou por se negligenciar a realização do Plano de Ação, ainda 

que se tenha falado muito dele, da relevância da definição de metas e dos respetivos indicadores, tendo 

sido dados alguns exemplos práticos. A verdade é que aparentemente o grupo acabou por valorizar muito 

mais a partilha de experiências em detrimento da realização da parte prática relativa aos Planos de Ação. 

Contudo, foram criadas condições de apoio mútuo para, numa fase posterior, se concretizasse a elaboração 

e partilha de Planos de Ação. 

Julga-se terem sido alcançados os objetivos previamente definidos, na medida em que se conseguiu 

voluntários para testar a ferramenta da auditoria, devidamente identificados e encaminhados para a ABAE. 
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Ainda assim, houve 14 colegas, de um total de 24 (cerca de 58%), que consideram o Programa complicado e 

burocrático. 

 

No fim, de uma forma geral, reconheceram que aquele momento foi dinâmico, enriquecedor e 

esclarecedor. 
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Tendo em conta as dinâmicas que se criaram, reconhece-se que se o grupo fosse ligeiramente mais 

pequeno e houvesse mais tempo para trabalho conjunto, no âmbito do Fórum, ter-se-iam resultados muito 

melhores. 

Foi consensual entre os presentes que seria interessante e importante promover a partilha de informação e 

potenciar o trabalho colaborativo, razão pela qual se criou uma mailling list e um espaço em cloud, para a 

partilha de documentos e troca de experiências. Apesar de no decurso do Fórum todos terem anuído a 

partilha do respetivo endereço de correio eletrónico, está-se ainda a recolher por escrito essa autorização, 

de forma a salvaguardar os preceitos definidos no Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

Já depois do Fórum (e do Seminário), o feedback partilhado pelos participantes, indicia terem gostado 

muito. 

 

Lisboa, 21 de janeiro de 2020 

Vítor Manteigas 

 


