
Escola:

Consumo 

(m³)

Super

Eco

9 a 10

Meio  

Eco 

5 a 8

Nada

Eco

0 a 4

Consumo de combustível

Comentários

Equipamentos eletrônicos foram desligados 

quando não utilizados (impressora, computador, 

entre outros)

Classificação Índice Energia elétrica

Torneiras e descargas funcionaram e estão sem 

vazamentos

Lâmpadas foram desligadas quando os ambientes 

não estavam sendo utilizados

 Matriz de ecoeficiência da nossa escola

Mês: 

Ano: 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Modo econômico dos equipamentos eletrônicos

foi acionado

Classificação Índice Água

Energia elétrica
Super

Eco

3

Meio  

Eco 

2

Nada

Eco

1

Comentários

Consumo de água  (conta de água)

Consumo 

(kw/h)

Água Comentários

Consumo 

(Litro)

Consumo de energia elétrica (conta de energia)

Transporte 
Super

Eco

3

Meio  

Eco 

2

Nada

Eco 

 1



Comentários

Classificação Índice Transporte 

Foram adotados meios alternativos ou coletivos 

(bicicleta, caminhada, caronas, ônibus) na equipe

Boa convivência
Super

Eco

3

Meio  

Eco 

2

Nada

Eco

 1

Comentários

Equipe (gestores e docentes e demais

colaboradores) trabalhou em boa sintonia 

Resíduos orgânicos foram destinados para a 

composteira

Houve precocupação com  saúde e bem-estar 

Classificação Índice Materiais e resíduos

A ergonometria do ambiente de trabalho e estudo

foi adequada

Resíduos produzidos receberam destino adequado 

(separados em orgânicos, recicláveis e lixo 

comum)

Consumo 

(pcte./unid.

)

Materiais foram armazenados de forma  adequada

Foi privilegiado o uso de materiais duráveis

Foram reaproveitados o verso dos papéis, 

cartazes,cartolinas etc.

Consumo de cartuchos de impressora

Consumo de pacotes de papel sulfite

Materiais e resíduos 
Super

Eco

3

Meio  

Eco 

2

Nada

Eco 

 1



As disciplinas que aplicaram questões de

sustentabilidade foram mais do que três. Nesse

caso, foram além de Ciências, História e Geografia

Os alunos despertaram maior interesse pelas

questões ambientais a partir da abordagem dos

professores

Os alunos mudaram de atitude para os cuidados

com o ambiente e com as pessoas

Currículo,  aprendizado, atitudes
Super

Eco

3

Meio  

Eco 

2

Nada

Eco

 1

Comentários

Organização e limpeza do ambiente de trabalho 

(cozinha, salas, banheiros, etc.) foram adequadas

Houve momentos de compartilhamento de 

experiências entre integrantes da equipe

A comunicação da equipe foi eficiente

Classificação Índice Equipe

A equipe contribuiu com acréscimos e inovações 

paraa escola

Os conflitos foram solucionados de forma eficaz

A equipe apresentou comprometimento com 

acordos da escola

Gestão do tempo ocorreu de forma eficiente

A equipe foi capacitada adequadamente



Fonte: matriz de ecoeficiência adaptada do Projeto Tecendo as Águas, Instituto Supereco, ano 2013.

A escola é arborizada

A escola tem um bom pátio para o lazer dos

alunos

Classificação Índice Infraestrutura

Infraestrutura

Super

Eco

3

Meio  

Eco 

2

Nada

Eco

 1 Comentários

A escola tem horta orgânica, composteira etc

A escola instalou captação da água de chuva ou

reuso da água

Houve algum projeto ou iniciativa envolvendo a

sustentabilidade aplicado na escola com bons

resultados

Classificação Índice Currículo, aprendizado,

atitudes

Classificação Geral 


