


Dia de limpeza

Teresa e Henrique são os pais da nossa amiga Renata. 

Após uma sexta-feira de atividades na escola sobre Poupança de Energia, sábado 

pelas nove da manhã, Renata acordou feliz e com uma vontade enorme de ajudar os 

pais a fazer a limpeza, como é hábito da família todos os sábados.

Teresa achou estranho o interesse da filha em ajudar nas tarefas domésticas e en-

quanto tomavam o pequeno almoço, conversavam sobre poupança de energia.

- Renata, porque acordaste com vontade de fazer limpeza? - perguntou intrigada 

Teresa.

- Ontem na escola a minha professora falou-nos sobre a poupança de energia e 

estivemos a fazer várias atividades para percebermos como devíamos poupar. E hoje 

acordei com vontade de experimentar e usar estes conselhos. - respondeu a Renata.

- Muito bem Renata, vamos tomar o pequeno-almoço para termos forças suficien-

tes para limparmos a casa e poupar essa energia toda que falas. - disse Teresa.

Renata acrescentou:

- Sim, mãe, estou com muita vontade! Sabes, a professora também falou no micro-

ondas e na torradeira. Disse-nos que podíamos aquecer mais do que uma caneca de 

leite no micro-ondas e que podíamos fazer duas torradas ao mesmo tempo.

Orgulhosa, a mãe da nossa amiga Renata concordou:

- É verdade Renata. Se cada vez que for necessário um eletrodoméstico tivermos 

sempre o cuidado de o usar na sua capacidade máxima estamos a poupar energia e so-

bretudo a proteger o nosso ambiente.

Durante o pequeno-almoço, Teresa e Renata continuaram a conversa sobre as di-

ferentes formas de poupança de energia elétrica e Renata contou à mãe tudo o que 

aprendeu. Renata começou por falar da energia fantasma, explicando à mãe que havia 

muitos eletrodomésticos que estavam sempre ligados às tomadas e não era preciso, 
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tais como, a máquina do café, o micro-ondas, a televisão, o rádio, os computadores, os 

carregadores dos telemóveis e dos tablets, entre outros. 

Muito concentrada e entusiasmada, Renata foi com a mãe verificar todos os apare-

lhos que tinham em casa nestas condições e verificaram que a maioria estavam ligados 

nas tomadas. 

Teresa, um pouco surpreendida, começou por desligar a TV, a aparelhagem, a BOX e 

o DVD na sala, mas comentou com a Renata que quando quisesse ligar a TV tinha que 

pedir a um adulto para ligar, pois ela ainda era pequena para mexer nas tomadas! 

- Mãe, não é preciso pedir a um adulto! Compramos uma extensão com um botão, 

assim eu consigo ligar e não apanho nenhum choque!

- Boa ideia Renata! Vamos pedir ao pai para ir comprar as extensões, assim altera-

mos em todos os locais onde temos muitos equipamentos ligados. Desta forma vai-se 

tornar mais simples desligar os equipamentos e poupar energia.

- Vamos continuar mãe, ver onde podemos poupar mais.

Renata continuou a verificar todas as tomadas e os equipamentos que nelas esta-

vam ligados, escolhendo com a mãe aqueles que se podiam desligar e aqueles que não.

A tarefa mais complicada foi quando chegaram à cozinha.

- Mãe! Na cozinha temos tantos equipamentos! - disse surpreendida.

- Tens razão! A cozinha é a divisão da casa que mais eletrodomésticos tem. Aqui 

temos de ter em atenção, pois não podemos desligá-los todos.

- Eu sei mãe! O frigorífico é um dos eletrodomésticos que tem de estar sempre li-

gado para manter os alimentos frescos, assim como o congelador. A minha professora 

disse-nos para não abrirmos muitas vezes a porta, para tirar o que queremos de uma 

vez só e para não colocarmos alimentos quentes, pois assim o frigorífico vai ter de se 

esforçar mais para arrefecer os alimentos gastando mais energia!

A Renata estava com um ar de felicidade, pois conseguiu analisar todas as formas de 

poupar energia e explicar à mãe tudo o que aprendeu no dia anterior.

Mas Renata e Teresa esqueceram-se…
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- Renata! Ainda não começámos a fazer a limpeza e já são horas de almoço! Para 

pouparmos energia atrasámos tudo cá em casa! - disse preocupada a mãe.

- Não faz mal mãe, dividimos as tarefas e vais ver que conseguimos limpar a casa 

toda no instante. Fazes batata frita para o almoço para eu ficar com muita energia? 

- Faço sim filha, hoje mereces um miminho.

No final do dia a Renata e a mãe estavam cansadas e sem energia para estender a 

roupa que estava na máquina, mas carinhosamente Renata pediu ajuda ao pai para 

irem estender a roupa no estendal e a mãe pudesse descansar um bocadinho.

Renata aproveitou o tempo com o pai para lhe contar tudo o que fez com a mãe e 

explicar-lhe as formas mais fáceis de poupar energia.

Henrique ouviu com atenção tudo o que a filha lhe disse, mas Renata esqueceu-se 

de uma tarefa importantíssima: verificar as lâmpadas! 

Em conversa com a filha, Henrique referiu a importância de trocar as lâmpadas 

incandescentes pelas LED, explicando que as lâmpadas LED têm um tempo de vida 

superior às incandescentes, gastam menos energia e são resistentes ao choque.

Renata, com um sorriso nos lábios, acabou o dia com a sensação de missão cum-

prida. E os pais, orgulhosos pelos ensinamentos dados pela própria filha, decididos a 

fazerem todas as dicas de poupança discutidas com a Renata. 

- Filha! - disse Henrique - Tu és uma ENERKID.

- Obrigado, Pai! - respondeu sorridente a Renata - E vocês são os meus ENERPAIS. 

Adoro-vos!

- FIM - 
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