
O Projeto Escola+ está na reta final. As Escolas deram o seu melhor para corresponder aos desafios propostos, mas a poupança energética 
continua! Em breve teremos os resultados finais da competição. Por isso, recomendamos que marquem desde já na vossa agenda a data de 
8 de junho. Nesse dia vamos entregar às 3 escolas melhor classificadas, kits pedagógicos e científicos para explorar a temática da energia.
A dinâmica imprimida pelas escolas na poupança de energia contagiou toda a comunidade escolar. As famílias que receberam o “kit Cloogy” 
empenharam-se significativamente na redução dos seus consumos domésticos. Os relatórios finais da análise de consumos de todas as es-
colas serão entregues muito brevemente!

RELATÓRIOS DE DIAGNÓSTICO 
DO CONSUMO DAS ESCOLAS
Durante o mês de maio, uma equipa do Projeto Escola + está a realizar visitas técnicas a 
todas as escolas e a elaborar relatórios de análise dos seus perfis de consumo elétrico, 
baseados na metodologia “Gestor Remoto”, desenvolvida pela Lisboa E-Nova. Estes rela-
tórios, baseados nos dados de consumo elétrico (medidos de 15 em 15 minutos, através do 
contador da EDP Distribuição, SA) e nas visitas realizadas, permitem caracterizar o perfil 
de consumo energético dos edifícios e apresentar medidas de eficiência específicas para 
cada escola. Nestas visitas, com a presença de técnicos da Lisboa E-Nova, procurou-se 
conversar com o(a) coordenador(a)/diretor(a) da escola, os funcionários e os responsáveis 
técnicos para conhecer o horário e o funcionamento da escola e visitar os espaços cujo 
consumo elétrico é mais significativo, como as cozinhas, salas de aula e salas técnicas.

http://escolamais.org/gestor_remoto.html


RANKING DAS ESCOLAS
O Ranking atual das escolas pode ser consultado no site do Pro-
jeto. Nesta altura da competição estão incluídos os resultados dos 
três primeiros desafios e da poupança energética até ao final do 
mês de março. Destacamos a Escola Básica Rosa Lobato Faria, a 
Escola Básica Professor José Salvado Sampaio e a Escola Básica 
da Alta de Lisboa, que agora lideram o ranking, mas até ao final 
do ano tudo pode mudar. Aguardamos com expectativa os resul-
tados finais!

SESSÕES COM OS ALUNOS

RESULTADOS DO 4º DESAFIO

O apoio aos alunos e professores tem continuado com regulari-
dade, em sala de aula, com sessões dinâmicas e interativas para 
explorar o tema da poupança de energia. As últimas sessões reali-
zaram-se com os alunos do 3º ano, onde foi possível cimentar ideias 
e preparar as reportagens relativas ao 4º desafio da competição 
interescolar, não esquecendo a exploração da plataforma EnerEs-
colas e do site do projeto.

Muito em breve estarão disponíveis os resultados do 4º desafio da competição interescolar do projeto. Este desafio terminou a 1 de maio 
e destinou-se aos alunos do 3º ano. Tratou-se da elaboração de uma reportagem alusiva ao trabalho desenvolvido pela escola, no âmbito 
do projeto, ao longo do ano letivo. Na página do projeto também estarão disponíveis as pontuações e imagens dos trabalhos dos alunos.
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Resultados finais da competição
Entrega dos prémios

Entrega dos relatórios finais do perfil de consumo nas escolas
Sessão sobre Contadores Inteligentes Residenciais
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