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 Prezados professores, temos trabalhado muito no 

intuito de sermos uma escola mais sustentável e que vise a 

preservação do meio ambiente, pois desta forma, estamos 

incentivando nossos alunos a cuidarem melhor de nosso 

planeta no futuro! 

 Por isso, estamos trabalhando em ações que visam 

economizar água, energia elétrica, papel, além do plantio 

de árvores e conscientização de nossos alunos.  

  

 Economia de água  

Para economizar água, estamos trocando nossas torneiras 

por torneiras automatizadas, fazendo a manutenção 

hidráulica, instalando redutores de vazão, conscientizando 

nossos alunos e colaboradores, além de iniciarmos um 

projeto de captação da água da chuva para ser utilizada na 

limpeza de nossa unidade, o projeto pode ser visto abaixo: 

 
a diferença é que além de captarmos a água, iremos com a 

ajuda do curso técnico em eletrotécnica, criar um sistema 

que possa levar essa água a um reservatório maior para 

nosso telhado e dessa reserva, levaremos a pontos da 

unidade que alimentarão a vap, poupando água. 

Após conclusão desse projeto, a ideia é criar um sistema de 

reutilização da água da cozinha (utilizada na limpeza de 

legumes e utensílios), aproveitando esta para a limpeza da 

cozinha. 

  

 Economia de Energia Elétrica  

 O primeiro passo desse projeto iniciou-se em 2012, 

quando iniciamos as trocas das lâmpadas tradicionais por 

refletores e luminárias de maior eficiência.  

 Já em 2015 nossas ações foram intensificadas e criamos 

adesivos para serem colados onde existam ventiladores e 

iluminação, pois percebemos que na maioria das vezes, 

quando o professor leva os alunos para um determinado 

laboratório, ele acaba indo na frente e os últimos alunos 

não desligam luzes e ventiladores. Abaixo apresento o 

adesivo de conscientização: 

 
 

 Economia de Papel 

Além de estarmos sempre utilizando impressões 

inutilizadas ou inservíveis para rascunho, precisamos de sua 

ajuda, pois, após levantamento, as impressões de provas 

somam a maior utilização de papel, assim, pedimos que 

utilizem as regras abaixo para que seja possível a 

diminuição da utilização de papel. 

 

 Utilizar este modelo para confecção de avaliações e 

trabalhos e não modificá-lo. 

 Utilizar espaçamento simples. 

 Utilizar a fonte calibri, no máximo de tamanho 11 

 Utilizar sempre que possível 2 colunas 

 Reduzir o tamanho de fotos e ilustrações 

 Utilizar no máximo apenas 1 folha (frente e verso), casos 

que necessitem de maior quantidade, por favor, 

converse com o coordenador antes de enviar o material 

para impressão. 

 

Se vocês notaram, com apenas uma página deste modelo, 

consegui passar uma enorme quantidade de informações! 

Faça o mesmo nas provas! Por fim, quero agradecer sua 

ajuda na construção de uma escola melhor e mais 

sustentável. 

Atenciosamente  

Luiz Arthur Malta Pereira 


