
6/21/2018 CONPET na Escola - Conpet

http://www.conpet.gov.br/portal/conpet/pt_br/conteudo-gerais/conpet-na-escola.shtml 1/1

Publicado em 01/06/2012 - 14h10

CONPET na Escola

O CONPET desenvolveu um projeto específico para a área educacional, com o objetivo de criar uma cultura
antidesperdício, que estimule o uso racional da energia e a preocupação ambiental. O CONPET acredita que o
equilíbrio entre energia, meio ambiente e sociedade é capaz de gerar não somente o progresso no curto prazo, mas
também o desenvolvimento sustentável do planeta.

O projeto foca sua atuação diretamente com os professores, naturais multiplicadores das informações,
contribuindo para a formação das futuras gerações do Brasil.

O CONPET na Escola foi criado em 1992, por meio de parceria entre o Ministério de Minas e Energia e o
Ministério da Educação.

O projeto visa somar esforços, dividir experiências, diminuir obstáculos e multiplicar informações.

Como funciona

Durante um dia, os professores recebem informações sobre petróleo, gás natural e eficiência energética,
através de vídeos educativos e de debates sobre os temas. O CONPET sugere aos educadores que
transmitam as informações aos seus alunos, incorporando-as ao conteúdo programático de suas disciplinas.

Os professores recebem vídeos e folhetos. Além disso, os profissionais do CONPET estão à disposição para
esclarecer dúvidas, fornecer material de apoio e disponibilizar dados estatísticos para auxiliar o professor em
sala de aula.

Como participar

Para implementação do Conpet na Escola é necessário que a instituição de ensino entre em contato com
sua Secretaria de Educação ou seu sindicato solicitando a participação no projeto. As entidades agendam
com o CONPET a melhor forma de atender as escolas interessadas.

O CONPET na Escola é direcionado para professores do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) e de cursos
técnicos das redes pública e privada.
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