
O Projeto Escola+ arrancou e segue a 

“todo o vapor”. Equipámos as escolas, 

apresentámos o Projeto aos professores, 

alunos e a alguns pais. Preparámos uma 

página de internet com informação deta-

lhada e muitas novidades. Compromete-

mo-nos a “dar uma nova energia” a vinte 

escolas lisboetas e a sensibilizar miúdos e 

graúdos para a importância da eficiência 

energética.

Este é o primeiro número de vários bo-

letins informativos. Esperamos que seja 

uma via de comunicação que, para além 

de divulgar informações sobre o Projeto, 

destacando as atividades desenvolvidas 

ao longo deste ano letivo, funcione tam-

bém como elo de ligação entre as escolas 

participantes. Contamos assim, partilhar 

ideias, novidades e suscitar o contributo 

de todos. Fiquem atentos…

WWW.ESCOLAMAIS.ORG

A página de internet do Projeto Escola+ 

pode ser consultada em www.escolamais.

org. Aqui irão encontrar informações rela-

tivas ao Projeto, material de apoio para os 

professores, regulamentos dos “desafios”, o 

ranking das escolas na “Competição”, o link 

para a plataforma EnerEscolas e a docu-

mentação relevante sobre o Projeto. Aguar-

damos a vossa visita!

“ESCOLAS A POSTOS…”
De modo a preparar e equipar as escolas para o Projeto, a ISA (Intelligent Sensing Anywhere), 

instalou “contadores inteligentes” de electricidade (com memorização dos consumos de 

15 em 15 minutos), bem como sensores de temperatura/humidade e teor de CO2. Alunos, 

professores, funcionários e/ou encarregados de educação poderão visualizar estes dados, 

através da Plataforma EnerEscolas ou do ecrã LCD que, juntamente com um computador 

portátil, foi oferecido e instalado em cada escola. Os dados obtidos vão permitir relacionar 

o consumo de locais específicos da escola com os comportamentos adotados. Estamos 

preparados para iniciar esta “viagem”…

SESSÕES DE FORMAÇÃO
AOS PROFESSORES 
A divulgação do Projeto Escola+ junto dos professores decorreu ao longo do mês de ou-

tubro, com sessões de formação e esclarecimento. Os professores ficaram a conhecer o 

Projeto na sua globalidade e as dinâmicas envolvidas e adquiriram o acesso à plataforma 

EnerEscolas, tomando contacto com as suas diversas funcionalidades e potencialidades. 

Ao longo do ano, pretendemos apoiar os professores neste domínio, para que preparem e 

sensibilizem os seus alunos para a temática da eficiência energética.



O 1º DESAFIO JÁ FOI 
LANÇADO!
Durante este ano letivo vamos lançar desafios que se integram na 

“Competição Interescolar”. Ao todo serão quatro os desafios, um 

para cada ano de escolaridade. O primeiro já foi lançado: trata-se 

da construção da maquete de uma “escola eficiente” e destina-se 

aos alunos do 4º ano, devendo ser entregue até ao dia 16 de dezem-

bro. Aguardamos, com expectativa, maquetes com muitas “ideias 

luminosas”. Bom trabalho!

PROJETO ESCOLA+ 
NA IV CONFERÊNCIA  
CIDAADS
A Lisboa E-Nova participou na IV Conferência CIDAADS – Década 

EDS 2014+, com a apresentação do Projeto “Escola+”. A Conferên-

cia teve lugar no Pavilhão do Conhecimento, no Parque nas Nações, 

em Lisboa, de 7 a 9 de novembro. Para mais informações:

http://www.cidaads.org

APRESENTAÇÃO AOS 
ALUNOS
A divulgação do Projeto Escola+ aos alunos teve início também 

no mês de outubro, com o intuito de motivar os alunos para as 

atividades a realizar ao longo do Projeto, despertando-os para a 

temática da energia. Fez-se ainda a apresentação da Plataforma 

EnerEscolas. 

Os alunos têm-se revelado muito participativos e motivados e estão 

ansiosos por contribuir para tornar a sua Escola, uma escola mais 

eficiente energeticamente.

O Projeto «Escola +» é uma iniciativa da Lisboa E-Nova – Agência Municipal de Energia - Ambiente de Lisboa, em parceria com a ISA - Intelligent Sensing 

Anywhere, S.A. e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, e integra vinte escolas do 1.º ciclo do concelho de Lisboa.

Promotor Parceiro Apoio Financiamento

• Projeto Escola+ • Promoção de Eficiência Energética entre Escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico • E-mail: escolamais@lisboaenova.org •

• www.escolamais.org •

Entrega dos trabalhos do 1º desafio e avaliação.
Formação e acompanhamento dos alunos.

Instalação dos contadores inteligentes residenciais.
Análise do perfil de consumos das escolas.

Lançamento do 2º desafio da competição (Trabalho com Encarregados de Educação).

Próximas Atividades


