


• Proposta
Reduzir custos integrado a questão ambiental.

• Objetivo
Sensibilizar a comunidade escolar da importância da  
sustentabilidade e produzir mudança cultural .

• Público Alvo
Comunidade escolar.

• Meta
Reduzir os custos com água, energia e telefone, em média  
de 5 a 10% (de cinco a 10 por cento), no período de doze 
meses. 



• Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento Sustentável implica na mudança de padrão 
de consumo, usando os recursos de forma racional e 
combatendo o desperdício.



• Justificativa

- Diante  do desafio de reduzir custos com as despesas das contas 
públicas e das dificuldades enfrentadas pela equipe para controlar os 
gastos, foi necessário desenvolver uma ação que envolvesse  os 
agentes da comunidade escolar no processo, objetivando alcançar 
resultados efetivos em virtude dessas despesas terem uma grande 
representatividade orçamentária para a SEDUC.

- É preciso implantar práticas sustentáveis na escola, realizar um 
enfrentamento a cultura do desperdício.

- Com esse propósito a SEDUC lança a Campanha Educativa, certa de 
que a escola  é o espaço fundamental para produzir mudança cultural, 
levando a comunidade escolar ao compromisso com a causa de 
preservação do meio ambiente.



• Sobre a campanha

A campanha terá dois momentos:
1º Socialização: Apresentação da Campanha  e a entrega do 
material educativo (cartazes  e adesivos).

2º Avaliação:  Ao final, dos primeiros doze meses da 
campanha, será realizado um encontro com os representantes 
das comunidades escolares para  a disseminação das boas 
práticas desenvolvidas pelas escolas que conseguirem obter 
os melhores resultados de economia.



• Premiação 

- Como meio de motivação a SEDUC premiará as escolas com 
50% (cinquenta por cento) do valor economizado com as 
despesas de água, energia e telefone, que será revertido em 
benefício da escola .

- Ao final dos primeiros seis meses após o início da 
campanha, a escola receberá o primeiro repasse do valor 
economizado.

- E o segundo repasse acontecerá no segundo semestre, 
setembro de 2013.



• Link de Consulta das Contas Públicas

A SEDUC está disponibilizando no endereço:
www.seduc.ce.gov.br,no site sistemas e depois pesquisa 
custos do consumo de água ,energia e telefone ou direto pelo 
link.

contaspublicas.seduc.ce.gov.br, no sub modulo de Gestão 
Financeira o link de contas públicas, na qual as escolas 
estaduais poderão acompanhar os gastos com água, energia 
e telefone.

http://www.seduc.ce.gov.br/
http://contaspublicas.seduc.ce.gov.br/custos-dw/notas-custos/custos.jsf


• Fatores que contribuem para o aumento de 
Consumo:

O setor de contas públicas faz o monitoramento mensal dos 
custos de água, energia e telefone através da base de dados 
que dá suporte para identificação de distorções no consumo. 
Ao analisar é possível identificar variações  de pico, as quais 
denotam:



• Água
- Vazamento oculto (vazamento não visível, mas que gera 
perda de água e só podem ser diagnosticados com auxílio 
técnico).

- Vazamento visível são possíveis de serem identificados, 
exemplos torneiras abertas ou com defeitos, descargas 
quebradas, caixa d’água ou cisterna com rachadura entre 
outros.

- Leitura incorreta do consumo. 
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• Energia

Consumo excedente: é o consumo que ultrapassa o limite 
que foi contratado pela  escola em determinado horário.
Ex: Evitar ligar 2 (dois) ou mais ar condicionados 
simultaneamente.
Evitar de ligar motores (bombas) em horários de 12:30 as 
20:30.
Evitar deixar lâmpadas e ventiladores ligados quando não 
houver necessidade de uso. 
Evitar deixar os monitores ligados desnecessariamente.



• Telefonia

- Cobranças  de ligações a longa distância sem utilizar o 
código 031 da Oi/Fixo.
- Cobranças de ligações  para “voice net“,  utilizando 9 dígitos.
- Cobranças de ligações interestaduais. 
- Atualmente as linhas telefônicas das escolas se encontram 
liberadas para realizar ligações para celular, o limite  por linha 
telefônica é de R$ 200,00 (duzentos reais) para todos os tipos 
de ligações  , caso a escola ultrapasse esse valor ela será 
comunicada e após ser advertida se não controlar o custo, o 
serviço será novamente bloqueado.
-  A escola poderá solicitar para a equipe de contas publicas 
uma senha, para ter um controle maior sobre o uso da linha.



• Sugestões para a Implementação da Campanha 
Educativa nas Escolas

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) citam a 
importância de um projeto educacional para a preservação 
dos recursos naturais. Segundo as suas diretrizes é 
essencial falar sobre a economia de água e de energia.



• Sugestões
- A escola  pode nomear o líder  de sala para o término de cada aula 
conferir se as luzes, ventiladores e ar condicionados estão desligados.

- Indicar um aluno por semana para fazer o acompanhamento em todos os 
ambientes da escola para verificar se há o desperdício água.

- A direção, a cada dois meses, poderá realizar uma sensibilização em 
forma de palestra coletiva, mostrando ao aluno a importância da economia 
desses serviços, relatar os benefícios que os mesmo terão ao fazer sua 
parte e o quanto será importante para aplicar em seu dia-a-dia e seu 
crescimento como cidadão consciente.

- Divulgar para o educando, quais os benefícios que a escola terá ao atingir 
suas metas de consumo.

- Conscientizar através do núcleo gestor a parceria nesse processo.



              Serviços                      2011                   08/ 2012

Água 5.700.731,08 3.874.118,67

Energia 14.099.386,90 9.365.585,26

Telefone 1.496.464,61 787.076,13

TOTAL 21.296.582,59 14.026.780,06

Quadro Estatístico dos Custos com Água, 
Energia e Telefone 2011/2012



• Economizar para investir

Alcançar resultado significativo na redução dos custos com 
água, energia e telefone através da Campanha Educativa que 
promove o combate ao desperdício, aumentando, assim, a 
capacidade de investimento na educação.
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