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Projecto “Escola da Energia”

Trata-se de um projecto direccionado para as Eco-Escolas

portuguesas e visa promover os temas relacionados com a

Energia, no sentido de uma maior reflexão sobre o assunto,

na procura de soluções para as questões ambientais que se

colocam actualmente em relação ao consumo energético,

no contexto do Desenvolvimento Sustentável.

Um dos principais objectivos é

alertar para a necessidade de se

alterarem comportamentos, no que

concerne ao actual consumo

energético e às suas repercussões

para o Ambiente e,

consequentemente, para a

qualidade de vida das populações.



Objectivos do Projecto
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O projecto foca três vertentes chave:
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Formação de professores

Dezenas de professores 
participam nas formações

Apresentações sobre temas 
chave do projecto

Workshops  práticos

No âmbito do desenvolvimento do

projecto Escola da Energia

realizam-se acções de formação

para todos os professores que se

inscreveram no projecto.

Pretende-se com estas acções

aprofundar temas relacionados a

energia em geral e as actividades

e concursos em particular.

O esclarecimento de dúvidas a

troca de experiências e a

realização de actividades práticas

são outras das mais valias destas

acções.



Projecto “Escola da Energia”

Concursos/Actividades



Equipa da Energia
OBJECTIVOS:

- Monitorização dos consumos energéticos da escola;

-Verificação das variações dos consumos ao longo do

tempo;

- Contribuição para a definição de estratégias e acções

internas para minimizar os consumos.

58 escolas participantes
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Código da Energia

OBJECTIVOS:

-A investigação e compreensão das

questões relacionadas com a energia,

nomeadamente a eficiência energética e a

mobilidade sustentável;

-A reflexão e o debate acerca dos impactes

resultantes do uso das diversas energias

fósseis e não fósseis;

- A adopção de comportamentos

ambientalmente sustentáveis.

57 escolas participantes



BD da Energia

OBJECTIVOS:

-Motivar para a investigação e

compreensão das questões relacionadas

com a Energia, especialmente ao nível

local: na escola, em casa e/ou na

comunidade;

-Desenvolver competências nas áreas da

escrita criativa e banda desenhada;

- Incentivar a criatividade e o trabalho em

grupo.

63 escolas participantes



Protótipos
OBJECTIVOS:

-Incentivar a utilização das energias renováveis,

evidenciando o potencial e os benefícios associados à

sua valorização;

-Motivar os jovens para a aplicação de eco-tecnologias

que permitam um uso mais racional dos recursos

energéticos em geral e o solar em particular;

- Desenvolver o espírito criativo e as aptidões científico-

tecnológicas numa perspectiva de “saber fazer” e de

ciência aplicada;

- Aplicar os conhecimentos adquiridos em diversas

disciplinas.

Aproximadamente 100 escolas participantes



Protótipos
Carrinhos Solares Barcos Solares

Tema livre



Protótipos
O Concurso de Protótipos permite desenvolver nos jovens o

espírito criativo e as aptidões científico-tecnológicas numa

perspectiva de “saber fazer” e de ciência aplicada. Após a

construção dos protótipos durante as aulas, nas avaliações é
notório o envolvimento dos alunos.

Preparação dos protótipos 
para avaliação

Entrevista aos alunos 
perante o júri



Protótipos

Apresentação dos protótipos ao 
júri, realizado pelos alunos

Explicação do modo de 
funcionamento do protótipoPreparação da corrida solar, 

com apoio dos professores

Entrega dos certificados 
aos vencedores



Matemática da Energia
OBJECTIVOS:

- Motivar a investigação e compreensão das questões

relacionadas com a emissão de GEE;

- Estimular o debate acerca dos impactes ambientais

resultantes das actividades da escola;

-Transmitir informação perceptível à comunidade

escolar acerca das questões referentes à pegada

carbónica, eficiência energética, mobilidade

sustentável e política dos 3Rs em geral;

- Incentivar o desenvolvimento de projectos focados na

Energia que visem a procura de soluções e a

participação activa dos jovens.

12 escolas participantes
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Portal “Escola da Energia”



Portal “Escola da Energia”

No sentido de oferecer à comunidade em geral e aos jovens

participantes no projecto “Escola da Energia” em particular, foi

criado um espaço na Internet onde podem aceder à mais

diversa informação sobre energia, mobilidade sustentável,

alterações climáticas, entre outros temas.



Comentários aos projecto 
“Escola da Energia”

“Excelente desafio , que considero de elevada importância para

a Eco cidadania das nossas crianças e de toda a comunidade

envolvida. Estamos certos da importância da temática e ajudou-

nos muito da monitorização dos nossas práticas energéticas e a

melhorar o plano de acção.”

Centro Educativo Alice Nabeiro

“Penso que este projecto é bastante importante para sensibilizar

a comunidade escolar para a poupança de energia e uma

gestão sustentável dos recursos. A escola Secundária de

Albufeira inscreveu-se este ano pela primeira vez: foi uma

experiência-piloto que acrescentou mais-valias às aulas de

Biologia. Parabéns e continuem!”

Escola Secundária de Albufeira



Comentários aos projecto
“Escola da Energia”

“Gostaria também de referir que o Projecto, na nossa Escola,

incentivou-nos de tal forma que, no próximo ano lectivo, à

partida, teremos uma Equipa da Energia a funcionar durante

todo o ano, o que servirá para fazermos uma constante

monitorização dos nossos desempenhos energéticos.”

Colégio Monte Flor

“O meu nome é Rui Marques e sou administrador da Press

Forum, que edita a Revista e Guias Forum Estudante

(www.forum.pt). Nas navegações pela Internet encontrei

recentemente a Cidade da Energia (…). Queria dar-lhe os

nossos parabéns pelo projecto desenvolvido que é muito

interessante e está muito bem conseguido. É dos melhores

exemplos que conhecemos de intervenção de uma empresa

no domínio de conteúdos pedagógicos para

crianças/jovens.”

Rui Marques

http://www.forum.pt/
http://www.forum.pt/
http://www.forum.pt/
http://www.forum.pt/
http://www.forum.pt/


O projecto “Escola da Energia”  e 
a comunidade

Dada a relevância do projecto “Escola da Energia”, a

Organização foi várias vezes convidada a apresentar o projecto

em eventos variados, tais como:

Seminário: Educação para a Energia e as Alterações Climáticas

(EDV Energia. Santa Maria da Feira)

Seminário: Gaia - Construindo uma comunidade energeticamente

sustentável (Vila Nova de Gaia)

Seminário: O Cidadão no Centro da Política Energética (RENAE.

Santa Maria da Feira)



O projecto “Escola da Energia”  e 
a comunidade

Também as escolas participantes divulgam este projecto nas

suas comunicações internas, salientando a importância da

iniciativa.

Centro de Estudos de Fátima



O projecto “Escola da Energia”  e 
a comunidade

O projecto é igualmente divulgado aquando os Seminários

Nacionais do Programa Eco-Escolas, os quais reúnem centenas

de professores, autarquias e outras entidades.

Seminário Eco-Escolas 2009



O projecto “Escola da Energia”  e 
a comunidade

No ano de 2008 foi realizada a exposição “Escola da Energia”,

nas instalações da Galp energia. Foram apresentados as

trabalhos vencedores e durante a inauguração contámos com a

participação de vários alunos e professores, assim como a

presença do Presidente Executivo da Galp energia, Eng. Manuel

Ferreira de Oliveira e o Administrador Dr. Fernando Gomes.



O projecto “Escola da Energia”

INOVAÇÃO

A inovação é o caminho que as organizações devem

permanente percorrer para enfrentarem os desafios do mundo

actual. E um dos grandes desafios do século XXI são as

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.

Deste modo, foi criado o Projecto “Escola da Energia”, um

projecto que gera valor. E inovar não se trata necessariamente

de gerar poder económico. A inovação pode gerar valor sócio-

ambiental, como é exemplo o projecto apresentado.

Deste modo, acreditamos que o Projecto “Escola da Energia” é

um projecto de INOVAÇÃO AMBIENTAL, pois através do

mesmo encontram-se novas soluções para as necessidades

ambientais.

Enquadramento dos objectivos do projecto com os Critérios de

Avaliação definidos para o Galardão Rede Climática.



O projecto “Escola da Energia”

INOVAÇÃO (cont.)

Para resolver os problemas relacionados com as alterações

climáticas, da falta de eficiência energética ou mesmo o simples

desconhecimento dos impactes que provocamos, é necessário

encontrar novas soluções e reinventar as actuais para que

tenham mais qualidade, mais impacto e mais eficiência.

O Projecto “Escola da Energia” cria novas estratégias e

respostas para resolver os problemas ambientais pois não se

baseia na criação de concursos; aposta também na criação e

divulgação de conteúdos de qualidade, que permitem aos

nossos jovens assimilar conhecimentos sobre assuntos

diversos da área da Energia. O projecto aposta, também, na

formação dos professores, pois acreditamos que os

comportamentos ambientalmente correctos devem ser

aprendidos não apenas no contexto familiar mas também no

quotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de

cidadãos responsáveis.



O projecto “Escola da Energia”

CONTRIBUTO PARA A POLÍTICA COMUNITÁRIA EM

MATÉRIA DE ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

As alterações climáticas são assunto em todos os meios de

comunicação e tornaram-se alvo prioritário da agenda política

internacional. A redução dos GEE assumiu uma prioridade de

acção em todo o mundo e a vontade política, para fazer face a

este problema, define estratégias a vários níveis.

O Projecto “Escola da Energia” encontra-se perfeitamente

alinhado com as estratégias definidas pela política comunitária

pois a mudança não passa apenas pela inovação tecnológica,

pela alteração dos modos de produção da energia ou mesmo

pelo reforço dos instrumentos baseados no mercado.



O projecto “Escola da Energia”

CONTRIBUTO PARA A POLÍTICA

COMUNITÁRIA EM MATÉRIA DE ENERGIA

E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (cont.)

A mudança passa, também, pela qualidade do

nível de participação de todos na luta contra

as alterações climáticas. E para participarmos,

temos de estar informados.

O projecto tem como principal objectivos

alertar para a necessidade de se alterarem

comportamentos, no que concerne ao actual

consumo energético e às suas repercussões

para o Ambiente e, consequentemente, para a

qualidade de vida das populações.

Desta forma, o projecto caminha

paralelamente aos objectivos da política

comunitária em matéria de energia e

alterações climáticas.



O projecto “Escola da Energia”

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE

ESTUFA

Estamos certos de que as escolas podem dar uma contribuição

decisiva para que Portugal seja um motor activo na redução dos

GEE através da Educação para a Energia, na qual se enquadra

o projecto “Escola da Energia”.

A Educação para a Energia permite que cada aluno desenvolva

as suas potencialidades e adopte posturas pessoais e

comportamentos sociais construtivos, colaborando para a

construção de uma sociedade socialmente justa, num ambiente

saudável.

As centenas de projectos que nasceram no âmbito do projecto

“Escola da Energia” despoletaram acções que, seguramente,

contribuíram para a redução dos GEE. É impossível avançar

com valores, mas estamos conscientes de que o projecto

funcionou como catalisador da mudança e que certamente

ajudou a consciencializar os adultos de amanhã.
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REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE

ESTUFA (cont.)

As finalidades da educação para o ambiente foram

determinadas pela UNESCO, logo após a Conferência de

Belgrado (1975) e são as seguintes:

"Formar uma população mundial consciente e preocupada com

o ambiente e com os problemas com ele relacionados, uma

população que tenha conhecimento, competências, estado de

espírito, motivações e sentido de empenhamento que lhe

permitam trabalhar individualmente e colectivamente para

resolver os problemas actuais, e para impedir que eles se

repitam”.

E é nesta definição que se resumem os objectivos base do

Projecto “Escola da Energia”, um projecto que forma

cidadãos informados e participativos, caminhando rumo à

resolução de problemas actuais, de modo a evitar que

estes se repitam!



Organização

O projecto “Escola da Energia” é 

uma parceria entre:

ABAE/FEE Portugal

escoladaenergia@abae.pt

www.abae.pt

mailto:ecoescolas@abae.pt
http://www.abae.pt/

