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EDUCAÇÃO para a ENERGIA nas Eco-Escolas 

A Escola da Energia e a Equipa da Energia



• ONGA , ONGD e Instituição de utilidade pública

• membro da FEE desde 1990          

• Operador Nacional de 4 dos Programas da FEE

-Bandeira Azul 

-Eco-Escolas

-Jovens Repórteres para o Ambiente

-Chave Verde

-ECOXXI

ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA



AUMENTAR O CONHECIMENTO 

Sensibilização

Divulgação 

Informação 

Formação

ORIENTAR  PARA  A  ACÇÃO

Mudança de Atitude e comportamento

Compromisso

Participação e Envolvimento

Cidadania e Governança

ABORDAR “PELA POSITIVA”

Pedagogia do exemplo

Construtiva

Enfatizando as boas práticas

Visão

Eco-Escolas e Escola da Energia



Conhecer; 
auditar

Trabalhar em 
equipa e em 

parceria

Planear

Agir;
envolver

Monitorizar

Comunicar

Avaliar

Metodologias e Estratégias

Projectos
actividades

“Eco-Escolas e Escola da Energia



Motivação

Envolvimento

Interesse

Participação

Acção

Mudança de 
valores e 
atitudes

Investigação teórica:

- livros, documentos, filmes, internet

Trabalho de Campo:

-Questionários e entrevistas;

-Fotografia;

-Recolha de amostras

Abordagem experimental

-teorias; hipóteses; teses
- manipulação de materiais

SÍNTESE

ANÁLISE

Abordagem lúdico-didáctica
- audiovisual
- o jogo…

Abordagem  ao nível do projecto:

-Produção de informação (artgos, BD);

- Dinamização de acções concretas

Estratégias

“Eco-Escolas e Escola da Energia



Melhorar a Gestão  

Ambiental

da Escola

Mudar Atitudes e 

Comportamentos

Objectivos

“Eco-Escolas e Escola da Energia

Eficiência energética Mobilidade 

sustentável

Sensibilização Equipamentos Compromissos



Sensibilização Equipamentos Compromissos

- caracterizar o tipo de mobilidade escolar através da realização de 
inquéritos 
- Informar sobre transportes e emissões
- realizar uma campanha de informação sobre a utilização de 
transportes públicos e partilha de transporte
- realizar campanhas “escola sem carro”, “dia da boleia”;
“dia da bicicleta/skate/trotineta”, etc. 

- registar os consumos de energia
- campanhas de sensibilização. Ex: para apagar as luzes e os aparelhos; 
evitar o standby
- fazer maquetes de diversas formas de energia alternativa
- organizar colóquio sobre energia
- visitar centrais de produção de energia 
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Sensibilização Equipamentos Compromissos

- Criar uma “central de boleias” da escola
- estudar e melhorar os itinerários pedestres para a escola
- Projectar parque de estacionamento para bicicletas
- projectar ciclovias até á escola e no espaço envolvente da escola
- elaborar eco-itinerários; peddy-pappers; ciclo-pappers, etc
- organizar um peddy-bus com regularidade

)

-- construir um  relógio  e um forno solar, moinhos
-- desenvolver um projecto de produção de energia na escola (painéis, eólica, 
etc
- Colocar  lâmpadas de baixo consumo e os detectores

de presença
- calafetar as portas e janelas
- melhorar as condições de iluminação natural dos espaços 
-Estabelecer parcerias por forma a viabilizar a colocação de um painel solar ou 
mini-aerogerador
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Sensibilização Equipamentos Compromissos

- racionalizar o consumo de todas as formas de energia;
- evitar o desperdício: apagar as luzes
- considerar sempre o aspecto da eficiência energética 

-Andar mais a pé e de transportes públicos
- Estar atento ao “vicio” do automóvel
- praticar e exigir uma condução eco e segura

- Reduzir o consumo de água
- Praticar os 3 Rs

- Cuidar dos Espaços Verdes

“Eco-Escolas e Escola da Energia
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(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;

propôr 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;

dotar as Eco-Escolas de recursos úteis, visando a Educação para a Energia; 

contribuir para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

“Escola da Energia”. OBJECTIVOS



Concurso/
Actividade

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Energia para Eco-
Repórter

31 32 31 - -

Dá-lhe gás…mas 
com cuidado! - - 31 - -

Código da 
Energia

- - 57 78 201

BD da
energia

- 27 23 63 64 148

Protótipos com 
energia

- - 31 101 57
109

Matemática da 
Energia

- - - 12 13
38

Equipa da Energia
- - - 59 108 340

Total de 
actividades 
“Escola da 
Energia”

31 59 116 292 320 836

“Escola da Energia”.  HISTÓRICO



Informação:
Portal Escola da 

Energia

Exposições

Actividades 
e Concursos

Formação de 
Professores

O projecto foca três vertentes chave:

“Escola da Energia”.  DINÂMICAS



Equipa da Energia

Código
da Energia

BD
da Energia

Protótipos 
com Energia

Matemática
da Energia

ACTIVIDADES E CONCURSOS

“Escola da Energia”.  DINÂMICAS



Formação de professores

Partilha de experienciasApresentações sobre temas 
chave do projecto

Workshops  práticos

“Escola da Energia”.  DINÂMICAS

Workshops  práticos



EXPOSIÇÃO

“Escola da Energia”.  DINÂMICAS



“Escola da Energia”.  DINÂMICAS

MATERIAL DE APOIO



PORTAL NA INTERNET

www.escoladaenergia.abae.pt

“Escola da Energia”.  DINÂMICAS



http://www.facebook.com/pages/Escola-da-Energia/107424492667608

PÁGINA NO FACEBOOK

“Escola da Energia”.  DINÂMICAS



“Escola da Energia”. RECONHECIMENTOS  

PRÉMIOS

Centro de Estudos de Fátima



Comentários“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
“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

“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

“Escola da Energia”. RECONHECIMENTOS  

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


“Escola da Energia”. RECONHECIMENTOS  

PROJECTO "ESCOLA DA ENERGIA" 
DISTINGUIDO  PELA APEA EM 2010 COM 

GALARDÃO DE OURO
GALARDÃO REDE CLIMÁTICA
NA CATEGORIA ASSOCIAÇÕES

Galardão de Ouro



ABAE/FEE Portugal

escoladaenergia@abae.pt

www.abae.pt

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


Equipa da 
Energia



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

“EQUIPA DA ENERGIA”



Selecção da(s) 

Equipa(s) da Energia

Monitorização dos 

consumos de Energia

Registo de dadosTratamento dos Dados 

0

2000
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