
AÇÕES DO

PLANO DE

REDUÇÃO DE

GASES DO

EFEITO ESTUFA

(PREGEE) PARA

REALIZAR COM

OS ESTUDANTES
 

1.Eficiência Energética: consumo e a geração

de energia nos prédios públicos ou em casa

2.modernização e adaptação das instalações

elétricas dos edifícios públicos ou em casa

3.atualização da iluminação e de

equipamentos

4. instalação de sensores de presença

5.controle automático do ar condicionado

6.energia solar

7.retrofit das instalações elétricas

8.troca de equipamentos elétricos, luminárias

e lâmpadas por modelos mais eficientes em

acordo com o selo PROCEL 

9. instalação de usinas fotovoltaicas no

telhado 

10.realizar campanhas de informação para a

população acerca dos benefícios

(econômicos, ambientais, entre outros) da

adoção de medidas de eficiência energética 

11. incluir nos programas de educação

existentes (ex: EcoEscola, Biofábrica de

Joaninhas) a temática da mudança do clima,

das fontes renováveis de energia, das

medidas de eficiência energética, entre

outros

12.usar menos energia no nosso dia a dia!

13.desligar os aparelhos da tomada

14.usar o recurso de economia de energia dos

computadores 

15.trocar as lâmpadas por LED

16.usar a iluminação natural sempre que

possível.

17.ao sair de um ambiente, apagar a luz

18.não deixar a iluminação externa acesa

durante o dia

19.realizar o diagnóstico de energia 

 

EIXO: ENERGIA



EIXO:

SANEAMENTO

 

30.combater o desperdício de alimentos

31.desenvolver campanhas informativas nas

redes sociais e rádio escolar, incentivando o

consumo consciente, a redução da geração de

resíduos, a reutilização, a reciclagem e a

compostagem pela população. As campanhas

educativas são importantes para deixar

evidentes a importância e o papel de cada um

para um resultado bom para todos, a

coletividade. Sugere-se que as campanhas

tragam mensagens positivas e práticas,

explicitando os materiais que podem ser

destinados para a reciclagem, como fazer a

compostagem, como reutilizar, entre outros. 

32.desenvolver campanha voltada para a

redução do uso de embalagens (por exemplo,

sacolas plásticas, embalagens plásticas e isopor

desnecessários).

33.Realizar o diagnóstico de resíduos sólidos.

 

 

23.realizar compostagem com material orgânico

da cantina e oficina de culinária

24.realizar a coleta seletiva

25.realizar oficinas de reciclagem

26.reduzir produção de resíduos com ações de

conscientização e educação ambiental 

27.promover a educação ambiental e o

envolvimento da comunidade com o tema da

mudança do clima.

28.criar projeto de multiplicadores ambientais

para engajar e envolver a comunidade com o

tema da gestão ambiental na cidade.

34.plantar de árvores

35.criar e manter de horta

36.realizar projeto de jardinagem

 

EIXO:

MOBILIDADE
20.incentivar os modos a pé e bicicleta 

21.cursos de ciclismo

22.implantar paraciclos e bicicletários dentro

das escolas municipais

 

EIXO:

BIODIVERSIDADE


