


O Ventoinhas no Pátio da Escola

Estava um dia solarengo na escola onde estuda um grupo de amigos muito especial: 

a Anita, o Vasco, a Joana, a Renata, o Eric, o Pedro e as irmãs gémeas Lara e Mara. 

Ventoinhas, o fiel amigo do recreio e sábio conselheiro do grupo, estava como todos 

os dias no pátio da escola, aproveitando a brisa dessa tarde de primavera para produzir 

energia.

TRIIIIM!!!

Toca a campainha do intervalo e o Ventoinhas sorri, pois sabia que os seus ami-

guinhos viriam brincar com ele. Os amiguinhos gostam de brincar à apanhada junto 

do Ventoinhas e todos os dias recebem conselhos e curiosidades sobre a poupança de 

energia do amigo.

Hoje o Ventoinhas tem uma história sobre a produção de energia em Portugal.

- Olá meninos, têm seguido os meus conselhos sobre a poupança de energia? - per-

guntou o Ventoinhas. 

A Mara, sorridente, disse logo:

- Agora todos os dias de manhã abro as cortinas do meu quarto para entrar a luz 

natural. 

A Anita complementou:

- E eu todos os dias apago as luzes da TV e do DVD no botão e na extensão. Também 

fui eu que apaguei a luz da nossa sala de aula antes de sairmos para o intervalo.

O Ventoinhas ficou orgulhoso pelo entusiasmo demonstrado em seguir os conse-

lhos que lhes tinha dado.

Como o interesse das crianças era tal, o Ventoinhas decidiu partilhar mais algumas 

curiosidades:

- Amigos, hoje tenho uma curiosidade para vos contar. É sobre a energia renovável 

eólica. 
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Sabem que no ano de 2017 quase metade de toda a energia consumida em Portu-

gal foi a energia eólica? 47,6% para ser preciso. O que significa que, juntamente com 

outras energias renováveis, mais de metade de toda a energia que vocês consumiram 

em vossas casas foi produzida sem qualquer impacto no nosso meio ambiente, não o 

poluindo.

Se todos os meninos e meninas da vossa idade e as respetivas famílias praticarem 

os hábitos de poupança de energia que vocês já têm, esta percentagem vai aumentar 

todos os anos, porque se pouparmos mais energia teremos cada vez mais energia con-

sumida produzida pelas energias renováveis. E isso é uma excelente notícia! - concluiu 

o Ventoinhas.

A Mara concordou.

- Vou já dizer ao meu pai que adora contar aos amigos estas curiosidades.

O Eric animado perguntou ao Ventoinhas:

- Podemos fazer alguma atividade para que todos os alunos da escola pudessem 

cativar os pais, familiares e vizinhos?

- Excelente ideia Eric! - disse o Ventoinhas radiante com a ideia.

Entusiasmados com a ideia de poupar energia, decidiram em conjunto criar o “Dia 

da Energia” na escola e organizar atividades com todos os alunos, professores e fun-

cionários. 

Dividiram-se em grupos, ficando cada grupo responsável por organizar um atelier 

para o “Dia da Energia”. O atelier do cartaz foi destinado à Anita e à Joana que irão de-

senvolver cartazes juntamente com outros alunos da escola, para colocarem nas salas 

de aula e ninguém se esquecer de desligar os equipamentos e as luzes nos intervalos e 

no final de cada dia.

- Eu adoro fazer montagens em papel! - disse radiante a Anita. 

A Renata ficou responsável por falar com todos os professores e funcionários da 

escola para não se esquecerem das “Medidas de Poupança de Energia”, explicando a 

importância de o fazerem na escola e em casa.
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- Vou já fazer uma lista destas medidas para distribuir e explicar a toda a gente! - 

exclamou a Renata - Ajudas-me Ventoinhas?

- Claro que sim, Renata! - respondeu orgulhoso o Ventoinhas.

As gémeas Lara e Mara ficaram responsáveis de fazerem vídeos com todos os erros 

que se cometem diariamente para contrapor às boas práticas e medidas de poupança 

de energia , juntamente com outros grupos de alunos da escola. 

- Vai ser tão divertido! - concordaram as irmãs.

- E esses vídeos irão passar uma vez por semana na escola, no pavilhão principal, 

para que todos possam ver e não se esqueçam dos bons hábitos! - disse o Ventoinhas.

- O Eric, o Pedro e o Vasco vão ser os fiscais da energia! - disse o Ventoinhas a estes 

3 amigos, - OK? No final de cada dia vão verificar se os equipamentos das salas de aula 

estão desligados.

Alinhados e empolgados responderam:

- Ao serviço, Capitão Ventoinhas!

O Ventoinhas ficou muito contente com as tarefas que os seus amiguinhos organi-

zaram e orgulhoso pelo entusiasmo que lhes tinha passado, dando os parabéns a todos 

pelo brilhante trabalho:

- Meninos, vocês já são ENERKIDS! Vamos divulgar e ensinar todos os que puder-

mos, para que na nossa escola e em todas as escolas possamos ser todos ENERKIDS. 

Um ENERKID realizado é um ENERKID poupado... Vamos trabalhar… Porque a vida é 

uma poupança e quem poupa por gosto não se cansa. 

- FIM - 
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