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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 740/2021 

Data: 22/11/2021 

Assunto: CPFL nas Escolas 
 

 Prezada Equipe Gestora,  
 

Após a apresentação do projeto “CPFL nas Escolas” aos PCs na reunião do dia 17/11 em 

Indaiatuba, enviamos algumas informações complementares. 

 

CPFL nas Escolas – É uma ação educativa realizada em escolas do estado de São Paulo que 

difunde uma cultura de eficiência energética e desenvolvimento sustentável na vida de alunos e 

suas famílias, educadores e comunidade escolar.  

Desde que as escolas fecharam suas portas por conta da pandemia (COVID-19), a Equipe CPFL 

nas Escolas tem dedicado esforços para pensar em soluções capazes de colaborar com os 

professores a continuarem disseminando uma cultura de consumo racional e eficiente de energia 

elétrica junto aos alunos nas comunidades onde a CPFL atua.  
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 Professores e estudantes são convidados a explorar o mundo da energia a partir de atividades 

possibilitam o desenvolvimento de competências, em especial a do pensamento científico, como 

prevê a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

A proposta deste projeto é ensinar não só os conceitos e conteúdos de Ciências (particularmente 

aqueles ligados às noções de energia e eletricidade), mas também OS JEITOS DE PENSAR DA 

CIÊNCIA e desenvolver um conjunto de novos conhecimentos e habilidades, bem como influir o 

pensamento crítico. 

 

O CPFL nas Escolas é um projeto pensado para professores e estudantes do 6° ao 9° ano do 

Ensino Fundamental e oferece de forma gratuita:   

  

· Encontro de formação para professores  

· Microaulas temáticas online para professores  

· Caderno do Professor (material impresso) para professores  

· Almanaque com atividades (material impresso) para alunos  

· Certificado que equivale a aula/hora para professores  

· Aplicativo “CPFL: Energia em jogo” para famílias dos estudantes    

· Tutoria para professor por meio da Central de Relacionamento do projeto    

· Engajamento e reconhecimento, por meio de premiações, para professores, 

estudantes e suas famílias  

  

Contamos com o apoio das Unidades Escolares para darmos início em 2022 à implantação 

deste projeto transformador em sua área de atuação.  

No momento, a Unidade Escolar deverá fazer indicação dos participantes para 2022, de acordo 

com a sua realidade, ou seja, poderá indicar uma sala de 6° ao 9º Ano ou todas as salas de um 

mesmo Ano, ou ainda todas as salas do 6º ao 9° Ano. 

 

Segue apresentação com mais informações sobre o projeto, acessando:  

https://www.cpflnasescolas.com.br/ 

Solicitamos a inscrição de todas as Unidades Escolares que possuem Ensino Fundamental II 

até o dia 26 /11/2021, enviando a planilha abaixo totalmente preenchida para o e-mail: 

npecapivari@gmail.com aos cuidados da PCNP Márcia.  

https://www.cpflnasescolas.com.br/
mailto:npecapivari@gmail.com
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Link para baixar a planilha: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7leqbgQP5H7VtfNsCO_mvpddB6jSu1u/edit?usp=shari

ng&ouid=106782632127123550528&rtpof=true&sd=true 

 

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários.  

PCNP Márcia – (19) 34919238 

 

 

 

Responsável: 

                                                                                                                                       Márcia Regina de Rissio  

                                                                                                                                                              PCNP de Projetos Especiais  

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata  

PCNP responsável pelo NPE                                            
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