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Projeto propondo ações emergenciais para uso racional de energia/água nas Unidades 
Escolares 
 
 

“O trabalho do educador, do professor tornado educador, é esse trabalho de interpretação 
do mundo, para que um dia este mundo não nos trate mais como objetos e para que 

sejamos povoadores do mundo...” Milton Santos 

 
Justificativa:  

A estiagem afetou intensamente a capacidade de armazenamento do Sistema 
Cantareira, complexo de represas nas cabeceiras das Bacias PCJ que respondem pelo 
abastecimento de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo e outros 5,2 milhões nas Bacias 
PCJ. Atualmente, o Cantareira opera a 20,9% da sua capacidade de armazenamento, um dos 
piores índices da sua história. 

O nível do Rio Piracicaba no trecho de Americana (SP) teve uma redução de 70 
centímetros nos últimos três dias, caindo de 6,20 metros para 5,5 metros, o menor em 150 
anos, segundo o Departamento de Água e Esgoto (DAE).  

Diante deste contexto organizou-se na Diretoria de Ensino uma comissão especial para 
orientar as Unidades Escolares para o uso racional de energia e água nas escolas.   
 
Objetivo:  

As ações emergenciais para uso racional de energia/água nas Unidades Escolares têm 
como principal objetivo atuar na demanda de consumo de água, incentivando o uso racional 
por meio de ações e medidas de conscientização da comunidade escolar para enfrentar a 
escassez de recursos hídricos que acomete nossa região neste início de ano.  

As ações tem como seu foco principal a bacia hidrográfica Piracicaba, Capivari, Jundiaí 
(Bacia PCJ)  com condições críticas de disponibilidade hídrica. 
 
O que pode ser feito: 

Em A.T.P.C. os professores coordenadores do EFAI, EFAF e EM podem propiciar 
momentos de discussão entre as diferentes áreas, elencar as fragilidades, planejar ações 
emergenciais de acordo com a realidade da escola e mobilizar os alunos e comunidade nesta 
empreitada. 

Os alunos deverão identificar que contribuição cada um pode dar para o consumo 
sustentável de água. Essas informações poderão ser usadas na elaboração de um plano de 
ação  para o consumo sustentável de  energia e água na Unidade Escolar.  

As perguntas a seguir podem ajudar nessa tarefa: 
• Que mudanças eu posso fazer nos meus hábitos no sentido de dar minha contribuição 
pessoal para um consumo sustentável de energia e água? Pode ser pedido que os alunos 
escrevam (ou desenhem, produzam uma peça de teatro, uma música etc.) seu compromisso e 
apresentem para a classe. 
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• Que soluções coletivas podemos encontrar na comunidade que contribuam para o consumo 
sustentável de água? Faça com que os alunos discutam possíveis soluções a serem propostas 
para a comunidade. 
• Que mudanças devemos sugerir aos representantes do executivo e do legislativo para que 
caminhemos no sentido do consumo sustentável de água? Todas as medidas propostas pelos 
alunos poderão ser colocadas em cartazes para serem fixados na escola e em pontos 
estratégicos da comunidade. 
 
Seguem algumas dicas:  
 
Água: 
 
- Evitar lavar o pátio, salas e corredores com mangueira. Em 15 minutos, a chamada 
"vassourinha hidráulica", consome cerca de 280 litros de água. Usar uma vassoura comum e 
uma pá para recolher os resíduos sólidos e depois enxaguar o chão, se necessário, com balde 
de 10 litros; 
  
- Verificar pontos de vazamentos na escola. Caixas d'água, descargas e torneiras pingando são 
fontes de prejuízo financeiro; 
  
- Orientar alunos, professores, funcionários para fechar a torneira enquanto não estiver 
usando; 
 
- Estimular os alunos para trazer garrafas de água reutilizáveis para a escola e encoraja-los a 
começar o dia com a garrafa cheia para não precisarem ir tantas vezes ao bebedouro. Lembrar 
os alunos de que, se estiverem bebendo diretamente no bebedouro, parem o fluxo de água 
quando estiverem fazendo uma pausa para respirar; 
 
- Usar o regador em vez da mangueira para molhar as plantas. 
 
Iluminação: 
  
- Abrir as janelas, cortinas e persianas, deixar a luz do sol iluminar as salas de aula e outras 
dependências de uso da escola e, se possível, evitar acender lâmpadas durante o dia; 
 
-Ao  sair da sala de aula ou de trabalho (secretaria, coordenação, sala de professores, salas de 
aula, refeitório etc) por mais de meia hora, desligar as lâmpadas; 
 

 
  
  
- Utilizar a iluminação de acordo com o tamanho e a finalidade do ambiente. 



  
Eletrodomésticos em geral: 
  
- Evitar transformadores (ex: 110/220) ou carregadores de celular e notebooks ligados na 
tomada desnecessariamente. Mesmo fora de uso, eles consomem energia; 
  
- Usar pilhas e baterias recarregáveis. São mais caras, porém, com o uso a médio e longo prazo 
elas se pagam com muito lucro. Duram anos e podem ser recarregadas em média 1000 vezes; 
  
- Desligar ou tirar da tomada quando não estiver usando um eletrodoméstico como micro-
ondas. A função de standby de um aparelho ou o relógio usa de 15% a 40% da energia 
consumida quando ele está em uso. 
 
Computador: 
 
- Evitar impressoras e outros periféricos ligados sem necessidade; 
  
- Configurar o computador para que a tela do monitor seja desligada depois de um tempo de 
inatividade adequado às suas necessidades. Configurar o computador para economizar 
energia. O Windows, por exemplo, oferece diversas opções de configuração referentes à 
economia de energia (painel de controle > opções de energia). O monitor de vídeo do 
microcomputador  é o que concentra cerca de 70% de todo o consumo de energia. Por isso 
configurar para o desligamento automático, em alguns minutos quando fora de uso, já será 
uma boa economia de energia. Em uma conversa longa ao telefone ou ausência da sala, por 
exemplo, o vídeo seria desligado automaticamente;  
 

  
 
  
- Desligar os PCs da escola quando não estiver em uso. 
  



 
 
Difusão da informação obtida 
 
 Convidar a comunidade (pais, alunos, professores, técnicos das Secretarias de Meio 
Ambiente e Saúde, representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica, universidades, 
organizações de consumidores e políticos) para apresentar os resultados das pesquisas. Os 
alunos podem preparar uma pequena exposição com os dados mais importantes. Podem 
também convidar especialistas para participarem da discussão. 
 Se na comunidade existe um problema real relacionado com, por exemplo, a qualidade da 
água utilizada ou com a contaminação da água por esgoto, esse encontro poderá ser 



aproveitado para discutir o assunto com os representantes do governo local e a comunidade, 
buscando o comprometimento e a participação de todos na solução do problema. 

Cada U.E. deverá elaborar um projeto que envolva ações emergenciais propondo a 
redução/racionalização do uso de energia e água nas U.E.  

 
 

Um relatório (texto e/ou fotográfico) deve ser encaminhado para: 
ciencias@derpiracicaba.com.br e/ou biologia@derpiracicaba.com.br impreterivelmente até 
dia 17/02  para compor um  relatório da Diretoria  de Ensino de Piracicaba. 

 
 
Em anexo sugestões de atividades e subsídios para auxiliar equipe gestora e docente.  

 
Links para consulta:  
 
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/agua-economia-faz-sentido-
426109.shtml 
http://www.aguanaescola.org.br/sugestoes_revista04.php  
http://letras.mus.br/turma-da-monica/1000313/  
http://www.pucrs.br/biblioteca/manualuse.pdf  
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/escolas-ganham-programa-que-ira-gerar-economia-
de-r-13-9-milhoes-por-ano-nos-gastos-com-agua -  
http://www.agua.org.br/noticias/679/consorcio-pcj-orienta-plano-de-contingencia-para-
municipios-enfrentarem-a-estiagem.aspx 
http://www.youtube.com/watch?v=ioWOErfFEtI – uso racional da água 
http://www.youtube.com/watch?v=UY-ave1sGv8&list=PL8700DBEA59BEADC3 – vídeo 
provocativo – Festival do minuto 
http://www.youtube.com/watch?v=loQFGlSYNAY – carta do ano 2070 
 
 
Texto de apoio:  
 
Em 22 de março de 1992 a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o “Dia Mundial da 
Água”, publicando o documento intitulado “Declaração Universal dos Direitos da Água”, 
apresentado abaixo. 
 
Declaração Universal dos Direitos da Água 
 
A presente Declaração Universal dos Direitos da Água foi proclamada tendo como objetivo 
atingir todos os indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que todos os seres 
humanos, tendo esta Declaração constantemente presente no espírito, se esforcem, através 
da educação e do ensino, em desenvolver o respeito aos direitos e obrigações nela anunciados 
e assim, com medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e 
sua aplicação efetiva. 
 
1. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada 
região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. 
2. A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo vegetal, animal 
ou ser humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a 
vegetação, a cultura ou a agricultura. 
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3. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito 
limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e 
parcimônia. 
4. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. 
Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da 
vida sobre a Terra. Esse equilíbrio depende em particular da preservação dos mares e oceanos, 
por onde os ciclos começam. 
5. A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo 
aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como a obrigação 
moral do homem para com as gerações presentes e futuras. 
6. A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se 
saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em 
qualquer região do mundo. 
7. A água não deve ser desperdiçada nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua 
utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma 
situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente 
disponíveis. 
8. A utilização da água implica respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica 
para todo homem ou grupo social que a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo 
homem nem pelo Estado. 
9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as 
necessidades de ordem econômica, sanitária e social. 
10. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em 
razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. 
 
 
 

 
 
 

Piracicaba, 07 de Fevereiro de 2014 
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