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No dia 5 de junho a equipa do ECH2O-ÁGUA deslocou-se à Escola Secundária de Sto. André no 
Barreiro uma visita de monitorização dos equipamentos instalados e para um briefing com a 
equipa dos alunos que estão a acompanhar o Projeto. Estiveram presentes os 5 alunos do 10.º 
ano que compõe a equipa de acompanhamento, a Professora coordenadora do Projeto na 
Escola, Rosário Santos, um representante da CMB, Luís Feijão. Da Equipa ECH2O-ÁGUA 
estiveram presentes: Luís David, Leandro Muller, Kerima Weller e Ana Estêvão. 
 

Reunimos com a equipa e com a professora e 
foi de novo feita pela APRH uma apresentação 
do projeto, dos seus objetivos e da 
metodologia que está a ser adotada na Escola. 
 
Os alunos continuam muito empenhados e 
interessados no Projeto e deram várias 
sugestões para futuras ações na escola, 
nomeadamente um concurso de cartazes e de 
fotografia, uma peça de teatro, entre outras 
possíveis atividades. Sugeriram também 
alimentar sinergias com a população do 

Barreiro através de ações de sensibilização em outros centros de dia e no Centro de Saúde.  
 
Os alunos sugeriram ainda a divulgação no instagram da escola pois consideram que esta 
plataforma irá chegar mais rapidamente a todos os alunos, mas ficaram cientes de que 
qualquer ação de divulgação deverá sempre ser discutida com a APRH antes de avançar, 
cumprindo as obrigações contratuais com a AMI. A professora irá enviar à APRH uma 
compilação das ideias apresentadas. 
 
A professora Rosário Santos referiu que no próximo ano letivo, a iniciar em setembro, o 
Projeto irá entrar na programação formal da escola, o que irá facilitar muito o seu 
desenvolvimento inclusive com outras escolas do agrupamento. Ficou combinado que a 
primeira apresentação do projeto no próximo ano letivo decorrerá na sessão de receção aos 
novos alunos. Neste contexto espera-se que mais alunos fiquem diretamente envolvidos, 
nomeadamente os novos alunos que entrarem para o 10.º ano. 



 
 
A Escola propõe uma sessão alargada com a ajuda da CML para se fazer a apresentação do 
trabalho desenvolvido. A equipa do Projeto irá acertar uma data para esta sessão, em princípio 

em novembro ou dezembro deste ano 
(2019) para dar tempo para a conclusão dos 
trabalhos em curso no Barreiro (Escola e 
Centro de Dia).  
 
Seguidamente o Leandro recolheu as 
grelhas preenchidas pelos alunos durante 
uma semana, contendo os dados relativos 
ao número de vezes que as torneiras 
intervencionadas no âmbito do projeto 
foram usadas durante esse período. 
 
 

 
A próxima visita à Comunidade Experimental na Escola Secundária de Santo André (ESSA) será 
realizada no mês de setembro, no início do ano letivo. Nessa altura e antes da visita, a 
agendar, será repetido o preenchimento das grelhas de controlo do uso das torneiras por uma 
semana. 
 
 
 
 


