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Senhores (as) Diretores (as), Professores Coordenadores do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e PCG (PEI). 
 

 
O projeto CPFL nas Escolas está retomando suas atividades nas 

Escolas Estaduais.  

 
A Equipe CPFL nas Escolas – Energia em Jogo   tem dedicado esforços 

a pensar numa solução capaz de, simultaneamente, corresponder ao 
novo normal, contribuir com o trabalho dos professores em atuar sobre 

a nova perspectiva da construção do conhecimento e por fim, continuar 
disseminando nas comunidades onde a CPFL atua uma cultura de 

consumo racional e eficiente de energia elétrica. 
 

Em 2020, o CPFL nas Escolas Digital será realizado por meio de uma 
plataforma, a formação de professores será online e as atividades dos 

alunos acontecerão em um aplicativo gamificado, entre outras 
novidades. Promovendo uma educação para a eficiência energética 

que explora o jeito de pensar da ciência, enquanto contribuímos para 
o trabalho dos professores em meio à pandemia da COVID-19. 

 

 
O resultado deste esforço é o CPFL nas Escolas Digital – Energia 

em Jogo, uma nova fase do projeto totalmente digital. Para saber mais 
informações clicando no link abaixo: 

 

https://www.cpflnasescolas.com.br/cpfl-nas-escolas-digital-uma-

resposta-aos-desafios-deste-2020/ 

O projeto é destinado à estudantes a partir do 4° ano do Ensino 
Fundamental e oferece, de forma gratuita:  

• Conteúdo oferecido por meios de vídeos expositivos e trilhas de 

missões em percurso online ; 
 

https://www.cpflnasescolas.com.br/cpfl-nas-escolas-digital-uma-resposta-aos-desafios-deste-2020/
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• 1 Formação de professores online e uma live para tirar dúvidas; 
 

•  Microaulas temáticas para os professores complementares o 

conhecimento sobre o tema; 
 

• Aplicativo CPFL Digital gameficado para estudantes realizarem 
as atividades do projeto; 

 
• Tutoria online de educadores especializados; 

 
• Acompanhamento permanente através da Central 

de Relacionamento por meio de Whatsapp e telefone; 
 

•  Aplicativo CPFL: Energia em jogo para as famílias dos 
estudantes ;  

 
• Reconhecimentos em prêmios para professores, estudantes e 

suas famílias. 

  

Prazo de inscrições 05 a 30 de julho de 2020 

As vagas são limitadas! 

WhatsApp (11) 97123-1396 e (11) 98139-0319  

 E-mail contato@cpflnasescolas.com.br 

 

Para se inscrever no CPFL nas Escolas Digital:  

Inscrição da escola  

https://goo.gl/forms/Vpljp9B7ZpFJpEPn1 

Inscrever os professores interessados em participar  

https://goo.gl/forms/jl4Nyq0LHbLvR5s03 

Inscrever um representante da equipe gestora  

https://goo.gl/forms/yjffTNL3UlFLEiYo2 
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Se tiver dúvidas, entrar em contato: 

-  por WhatsApp (11) 97123-1396 e (11) 98139-0319  

 -  ou e-mail contato@cpflnasescolas.com.br 

 Saiba mais em https://www.cpflnasescolas.com.br/  

  
Atenciosamente, 

PCNP -  Luciana Victória (Ciências)  
 

 
De Acordo 

 
 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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