
 

  

PROJECTO “ESCOLA DA ENERGIA” 

As alterações climáticas são um dos maiores desafios que a Humanidade enfrenta no 

século XXI e, neste sentido, o projecto “Escola da Energia” (resultado da parceria entre 

a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) - Programa Eco-Escolas, e a Galp 

Energia, integrada no âmbito do Museu Virtual Galp Energia), 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. Em resumo, 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  

- (In)formar professores e alunos acerca das questões relativas à Energia, eficiência 

energética, mobilidade sustentável e “pegada carbónica”, articulando-as com a 

problemática das alterações climáticas; 

- Promover a adopção de comportamentos e acções que valorizem a eficiência 

energética e a mobilidade sustentável; 

- Propor um conjunto de metodologias, projectos e actividades que desenvolvam as 

vertentes da investigação, comunicação, tecnológica e experimental, no processo 

ensino-aprendizagem; 

- Desenvolver nas crianças e jovens o espírito crítico, criativo, interventivo e inovador; 

- Contribuir para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

PROJECTO “ESCOLA DA ENERGIA”  

Com o objectivo de estimular nos jovens o interesse pela investigação sobre temas-

chave do projecto, apostou-se em três vertentes: concursos/actividades, a criação de 

conteúdos (página Web – Escola da Energia) e a formação de professores. 



 

  

O Projecto “Escola da Energia” oferece às Eco-Escolas diversos 

concursos/actividades, nomeadamente: 

 

No âmbito do projecto “Escola da Energia” foi criada uma ferramenta didáctica virtual 

(página Web) de modo a disponibilizar conteúdos diversos sobre os temas do projecto. 

Alunos, professores e utilizadores em geral podem aí encontrar diversas informações e 

actividades (jogos, experiências, visitas de estudo…). O edifício da “Escola da Energia” 

agrega as salas de conteúdos, biblioteca, laboratório, entre outros. A Escola da Energia 

pode ser visitada na página Vidas Galp http//:vidas.galpenergia.com, um Museu Virtual 

onde se procura fazer a simbiose entre o Passado e o Futuro da Energia em Portugal. 

A formação de professores reveste-se de extrema importância pois possibilita a 

passagem de informação específica sobre os temas do projecto, a troca de experiências e 

ainda a incrementa a sua consciencialização. É um dos pilares do projecto. 

 

CONTACTOS 

Associação Bandeira Azul da Europa/FEE Portugal 

Rua General Gomes Araújo/Edifício Vasco da Gama Bloco C–Piso 1 - 1350-355 Lisboa 

Tel:213942740|E-mail:escoladaenergia@abae.pt|Responsável: Dr.ª Margarida Gomes 

 Concurso “Código da Energia”: elaboração de um cartaz e de um 

folheto que expressam o código da eficiência energética/mobilidade 

sustentável. 

 Concurso “BD da Energia”: elaboração de uma história em banda 

desenhada referente à temática da energia e/ou mobilidade. 

 Concurso “Protótipos”: criação de modelos que funcionam com recurso 

às energias relativas às energias renováveis. 

 Concurso “Matemática da Energia”: construção de uma aplicação que 

permite calcular as emissões inerentes aos diversos tipos de energia 

utilizados na escola. 

 Actividade “Equipa da Energia”: realização de uma monitorização 

energética da escola, da responsabilidade da Equipa da Energia (alunos). 
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