Tutores de Energia nas Escolas

A OesteSustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, foi convidada pela
ADENE – Agência para a Energia no sentido de contar com a participação de 27 Escolas da região
Oeste no projeto “Tutores de Energia nas Escolas”, que tem como objetivo principal a realização
de 27 ações de sensibilização, intituladas por “A Agência vai à Escola” junto da comunidade
escolar, destinadas a professores, funcionários e alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário,
tendo como objeto a sensibilização para a utilização racional de energia e adoção de práticas
comportamentais sustentáveis.
A iniciativa “A Agência vai à Escola” visa criar um dia específico para a temática da eficiência
energética e utilização racional de energia, permitindo a presença, em cada escola do
agrupamento, durante um dia, dos técnicos da OesteSustentável, desenvolvendo-se através de
um uma ação de sensibilização em sala de aula (turma a turma) ou em auditório (várias turmas),
e ainda com professores e funcionários em pequenas reuniões bilaterais sobre metodologias de
poupança energética em contexto escolar.
Para além destas ações de sensibilização em formato de apresentação de conteúdos gráficos
(vídeos e slides) e de exercícios pedagógicos (no quadro), com a duração de cerca de 15/20min
em sala de aula e cerca de 45min/1hora em auditório, a OesteSustentável irá distribuir flyers,
etiquetas e marcadores de livros durante as ações. Pretendendo que haja um envolvimento e
apoio das Associações de Estudantes e/ou delegados de turma. Estes materiais contêm pequenas
dicas de eficiência energética que poderão ser colocados na sala de aula, por exemplo, junto aos
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interruptores da iluminação.
Relembramos também que numa fase inicial, nomeadamente durante o presente mês de
setembro, foram capacitados 15 professores dos vários Agrupamentos Escolares da região Oeste,
a convite do CFAE-Centro Oeste, no sentido de criar a figura do “Tutor de Energia na Escola”.
Os “Tutores de Energia nas Escolas” é uma medida no âmbito do Plano de Promoção e Eficiência
no Consumo de Energia Elétrica 2013-2014, promovido pela ERSE - Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos, promovido pela ADENE, tendo a estreita colaboração da OesteSustentável
na região Oeste.
Para efeitos cronológicos apresenta-se de seguida as ações a desenvolver:
1.

Lançamento do projeto

·Até ao final de setembro 2016:
o Divulgação do projeto junto das escolas;
o Inscrição das escolas;

·Primeira semana de outubro 2016
o Análise, seleção e aceitação de candidaturas de 27 turmas/escolas (1ºciclo; 2º
ciclo e 3º ciclo ; ensino secundário e/ou profissional), criteriosamente selecionadas
pela distribuição territorial, preferencialmente pelo menos 1 Escola por cada
município da região Oeste (12 municípios), atendendo à data de inscrição;
o Agendamento das ações nas datas disponíveis.
2.

Implementação do Projeto

·Meses de outubro, novembro e dezembro 2016
o Visita às 27 turmas/escolas de acordo com mapa de agendamentos;
o Realização das ações de sensibilização.
Assim, gostaríamos de convidar a V/ escola a inscrever-se nesta ação lúdico-pedagógica, sendo
que para o efeito terá que efetuar a inscrição até ao dia 30 de setembro de 2016, próxima sextafeira, através do preenchimento do seguinte formulário: http://bit.ly/tutoresenergiaescolas

