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Experiência  
 
Concurso: Uso Racional da Água nas Escolas Municipais. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item CS1b da Diretiva Cidade Sustentável no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Reduzir o consumo de água nas escolas, evitando o desperdício, e promovendo 
formação de valores sociais e atitudes ambientalmente positivas. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Diretoria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Abastecimento; 
  
Coordenadoras pedagógicas da Divisão Municipal de Educação.  
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – concluída. 
 
 
Descrição 
 
A ação propõe a redução do uso dos recursos hídricos nas escolas municipais, sendo 
tal ideia resultado de conversas entabuladas entre a Diretoria de Agricultura, Meio 
Ambiente e Abastecimento e coordenadoras pedagógicas da Divisão Municipal de 
Educação. 
 
Nestas conversas, foi decido que o tema da Feira de Ciências de junho seria "água". 
 
Com base nesta definição, decidiu-se lançar um concurso visando o uso racional da 
água, de forma a reduzir o consumo de água nas escolas municipais, estabelecendo-
se que o resultado seria divulgado por ocasião da Feira. 
 



Além de economizar os recursos naturais, pretendeu-se orientar e induzir os alunos às 
boas práticas, educando-os em caráter permanente. 
 
 
Metodologia  
 
O Concurso Uso Racional da Água envolveu as três escolas do Município. 
 
A Diretoria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Abastecimento elaborou um 
Edital, com as regras e critérios do Concurso, e o encaminhou às coordenadoras 
pedagógicas da rede pública de ensino. 
 
A proposta era a redução do consumo de água durante o período do lançamento do 
Edital até a realização da Feira, em junho. 
 
Foi instalado um hidrômetro em cada unidade escolar para a verificação do consumo 
mensal e, a partir de então, cada uma destas unidades passou a desenvolver ações 
para reduzir o consumo de água, dentre elas: identificação e correção de vazamentos, 
fechamento de registros no período noturno, diminuindo desperdícios, etc.  
 
A leitura do hidrômetro era realizada por um funcionário acompanhado por alguns 
alunos e seus professores, ocasião em que se tirava uma foto para comprovar a 
redução verificada no consumo de água. 
 
O Edital do Concurso estabeleceu que a escola campeã era aquela que mais tivesse 
reduzido seu consumo em relação ao primeiro período de medição. Ao final do mês de 
junho os dados foram entregues à Diretoria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e 
Abastecimento para consolidação. O resultado foi divulgado no encerramento da Feira 
de Ciências. 
 
A escola vencedora do Concurso recebeu como prêmio "Um Dia Especial", bem ao 
gosto das crianças, com brinquedos e guloseimas. 
 
 
Desafio(s) 
 
Levar os novos hábitos para as casas das crianças, visando à mudança 
comportamental de toda a família. A crise hídrica, muito embora não tenha atingido 
diretamente o Município de Junqueirópolis, possibilitou a discussão do problema com 
a comunidade, através da divulgação das ações do concurso. 
 
 
Resultado(s) 
 
- redução no consumo de água das três escolas participantes: 47%, 45% e 55 de 
redução no consumo. Verificou-se que a escola que teve pior desempenho, no 
entanto, já havia consolidado os hábitos de economia, como, por exemplo, uso da 
água de condensação do ar condicionado para irrigação dos jardins; 
 
- conscientização e sensibilização dos participantes do Concurso sobre a importância 
de utilizar racionalmente os recursos naturais, tendo a experiência envolvido 108 
professores, 41 funcionários e 1.293 alunos das escolas municipais. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 



 
Diretoria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Abastecimento; 
 
Divisão Municipal de Educação. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Junqueirópolis 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 do PMVA para fins de pontuação. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 
Notícia e fotos encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Junqueirópolis: 

 

 

 

 

 

 



 


