
O Projeto Escola+ chegou ao fim! Assim, gostaríamos de realçar o excelente trabalho desenvolvido por todas as escolas aderentes, quer ao 
nível dos “desafios” concretizados com enorme qualidade e criatividade, quer ao nível da poupança energética. Foi uma longa jornada, com 
muito trabalho e resultados surpreendentes. Todos estão de parabéns!
Nesta última edição do Boletim Escola+ apresentamos os resultados finais da competição, recordamos a cerimónia de entrega dos prémios e 
despedimo-nos dos nossos leitores com o desejo de alargar esta experiência a outras comunidades educativas e quem sabe reforçá-la ainda 
nestas mesmas escolas. Agradecemos o contributo de todos vós. Até breve Escola+!

ENTREGA DOS PRÉMIOS
Os resultados finais da competição interescolar foram apurados! No ranking das escolas 
foi considerada a média dos resultados dos desafios (50%) e a poupança energética desde 
outubro de 2014 a abril de 2015 (50%), por aluno da escola. 
Os vencedores são….

1ª classificada: EB Rosa Lobato Faria

2ª classificada: EB da Alta de Lisboa 

3ª classificada: EB Professor José Salvado Sampaio

Estas escolas conseguiram poupar entre 15% e 21%, sobretudo através das suas alterações 
comportamentais. No entanto, a média de poupança energética das 20 escolas foi de 4%, 
pelo que todas estão de parabéns! No dia 8 de junho foram premiadas as escolas vence-
doras,  numa cerimónia realizada no auditório dos Serviços Sociais da Câmara Municipal 
de Lisboa. As  escolas receberam kits pedagógicos e científicos para explorar a temáti-
ca da energia, bem como vários livros. Foi ainda destacada a atividade do Jardim-Escola 
João de Deus – Alvalade, distinguido com uma Menção Honrosa, por ter obtido pontuação 
máxima em todos os desafios! Foi uma sessão muito dinâmica, com a apresentação de 
vários vídeos retrospetivos do trabalho  das escolas ao longo do ano letivo, contando com 
a presença de alunos, professores, funcionários e diretores de agrupamento das escolas 
vencedoras, bem como representantes das restantes escolas e das entidades envolvidas no 
projeto. Todas as escolas receberam ainda diplomas de participação. 

Professores, alunos e respetivas famílias estão de parabéns pelos resultados de poupança 
energética e pelo esforço e dedicação demonstradas nos desafios lançados ao longo do 
ano. 

http://escolamais.org/ranking.asp


ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINAIS 
DO PERFIL DE CONSUMO NAS 
ESCOLAS
Os relatórios de análise dos perfis de consumo elétrico, baseados na metodologia 
“Gestor Remoto”, desenvolvida pela Lisboa E-Nova, foram finalizados e enviados aos 
responsáveis pelas escolas. Estes relatórios basearam-se nos dados de consumo elé-
trico e na visita realizada pelos técnicos da Lisboa E-Nova às 20 instalações escolares. 
Permitiram caracterizar o perfil de consumo energético e apresentar medidas de efi-
ciência específicas para cada uma. Esperamos que estes relatórios sejam um contributo 
valioso para  ajudar a tornar as escolas  ainda mais eficientes e assim poupar energia!

ESCOLA+ NO ENCONTRO 
NACIONAL DE  EDULABS
O Projeto Escola+ foi apresentado na exposição do Encontro Nacional de EduLabs, que 
teve lugar na Universidade de Aveiro, no dia 23 de maio de 2015, sob o tema «As TIC no 
ensino e na aprendizagem». Este evento tinha como objetivos a promoção do debate e par-
tilha de informação sobre a experiência dos EduLabs no ano letivo 2014/2015, bem como 
da perspetiva de expansão deste projeto a novas escolas no próximo ano do encontro. 

Promotor Parceiro Apoio Financiamento
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