
De olho no 
consumo 
consciente

O período é de férias escolares, mas 
alunos da Escola Básica Municipal João 
Gonçalves Pinheiro, de Florianópolis, 
têm uma importante lição de casa: 
transformarem-se em “Guardiões da 
Energia”, buscando alternativas para 
reduzir o consumo em suas residências. 
A expectativa para este ano é superar 
os números de 2012, quando mais de 
270 adolescentes de 11 a 14 anos, ten-
do seus familiares como aliados, conse-
guiram economizar somente no mês de 
julho cerca de 8,5 mil quilowatts-hora 
(kWh), o que daria para abastecer pelo 
menos outras 40 residências durante 
um mês, considerando o consumo mé-
dio de Santa Catarina.

A coordenadora do Projeto Guardiões 
da Energia, professora Elaine Seiffert, 
explica que no início do ano letivo os 
estudantes começam a fazer o monito-
ramento da conta de luz de suas casas. 

A média de consumo até junho serve 
de parâmetro para calcular a economia 
obtida em julho. A ação é dos alunos, 
mas os pais são convidados a partici-
par, assinando um termo de compro-
misso com o objetivo de seus filhos.

Muito além de baixar a conta de ener-
gia, o projeto Guardiões 
da Energia procura cons-
cientizar os adolescentes 
sobre o uso racional da 
energia e dos recursos 
naturais para que eles 
estimulem a mudan-
ça de hábitos dentro de 
casa. “A palavra-chave 
dos Guardiões é respon-
sabilidade. Responsabi-
lidade com o planeta e 
com o meio ambiente”, 
afirmou Elaine. Por isso, 
o debate sobre a recicla-

gem do lixo e em relação ao não des-
perdício de todo e qualquer recurso, 
segundo ela, também estão na pauta. 
Na escola, o lixo orgânico passou a ser 
usado como adubo para a horta feita 
pelos alunos. Com os materiais reci-
cláveis, eles aprendem a confeccionar 
artesanato.

O Projeto Guardiões da Energia foi ide-
alizado, em 2007, pela professora Elaine 
Seiffert que, depois de participar de um 
curso do Programa Nacional de Con-
servação de Energia Elétrica (Procel), 
promovido pela Eletrosul, viu a possibi-
lidade de trabalhar o tema de forma in-
terdisciplinar em sala de aula. O traba-

lho começou com uma única turma de 
alunos. No ano passado, 12 turmas par-
ticiparam diretamente e praticamente 
todos os mais de 700 alunos da escola 
tiveram algum envolvimento em ativi-
dades complementares.

A Eletrosul foi uma das empresas que 
apostaram no projeto, dando apoio finan-

ceiro para a compra de equipamentos, 
como notebooks e data show, camisetas 
para os alunos e premiação para aque-
les que mais economizaram. O trabalho é 
amplamente reconhecido e já recebeu a 
Bandeira Verde, certificação da Eco-Schools 
– programa internacional de educação am-
biental e de desenvolvimento sustentável.
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ajuda reduzir gastos na conta de luz e incentiva 

hábitos de conservação ambiental
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