
O Projeto Escola+ continua imparável. As escolas mantêm o seu esforço para poupar energia, o que se reflete não só, nos desafios que lhes 
foram propostos, como nas iniciativas que já levaram a cabo. Muito em breve será atualizado o “Ranking das escolas”, que pode ser consul-
tado no site do projeto. Os desafios estão quase concluídos mas o desafio principal de redução dos consumos nas escolas é permanente. 
Cada gesto conta!

RESULTADOS DO 3º DESAFIO
O 3º desafio terminou a 27 de fevereiro, direcionado para os alunos do 2º ano, com o objetivo de estes elaborarem uma lista de medidas 
de eficiência energética adequadas à sua escola. Destacaram-se os trabalhos do Externato das Pedralvas, do Jardim-Escola João de 
Deus- Alvalade, do Externato do Parque e do Jardim-Escola João de Deus – Estrela. No entanto, todos estão de parabéns pelos excelentes 
trabalhos realizados! 
Na página do projeto estão disponíveis as pontuações e imagens dos trabalhos dos alunos.

4º DESAFIO – REGULAMENTO 
DISPONÍVEL

INSTALAÇÃO DOS CONTADORES 
INTELIGENTES RESIDENCIAIS

O regulamento do 4º desafio está disponível e pode ser consultado no site. Este desafio 
requer a elaboração de uma reportagem sobre o trabalho desenvolvido na escola, ao longo 
do ano letivo, no sentido de reduzir os consumos elétricos. O 4º desafio destina-se aos 
alunos do 3º ano e está em vigor até 1 de maio.

Foram instalados nas residências de professores e encarregados de educação, seleciona-
dos pelas escolas para o efeito, os contadores inteligentes residenciais, “kit Cloogy®”, de-
senvolvidos pela ISA Energy. O feedback destes professores e encarregados de educação 
tem sido bastante positivo. O equipamento tem ajudado as famílias a controlar os seus 
gastos e a reduzir os seus consumos. Mais comentários são sempre bem-vindos!

http://www.escolamais.org/ranking.asp
http://escolamais.org/destaques.asp?id=14
http://escolamais.org/pdfs/Regulamento_Desafio4.pdf


SESSÕES COM ALUNOS 
As sessões com alunos mantêm-se até ao final do ano letivo. Apoiámos os alunos do 
2º e do 3º ano na elaboração dos seus desafios. Nestas sessões foi possível explorar a 
plataforma EnerEscolas, visualizar os consumos elétricos e parâmetros de conforto das 
escolas e explorar alguns conceitos das áreas da Matemática e do Estudo do Meio.

INICIATIVAS DE 
POUPANÇA DAS ESCOLAS
A sensibilização da comunida-
de escolar para a poupança de 
energia excedeu as nossas ex-
pectativas. Algumas escolas, 
por iniciativa própria, realizaram 
atividades e promoveram ações 
de sensibilização para a comuni-
dade escolar relacionadas com 

a temática da energia. Desde 
dramatizações, apresentadas 
na festa de Natal, à afixação de 
cartazes e lembretes ou a aulas 
experimentais, o tema da efi-
ciência energética esteve sem-
pre presente.

APRESENTAÇÕES DO 2º 
DESAFIO ENTRE ALUNOS
Os alunos do 1º ano apresentaram aos colegas, de turma e ano, os 
trabalhos realizados no âmbito do 2º desafio, efetuados com as suas 
famílias durante as férias de natal. Os alunos mostraram grande en-
tusiasmo ao observar as apresentações dos colegas, que assumiram 
esta tarefa com o maior empenho.

Parabéns aos pequenos artistas e respetivas famílias!
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