
Apresentação
Sigma Sustentável



Seja o vento que espalha mudanças...
O Projeto Sigma Sustentável busca ampliar e desenvolver,

dentro e fora, da escola, ações de sustentabilidade
envolvendo professores, alunos,
colaboradores e comunidade.



Desenvolver ações de sustentabilidade dentro e fora da escola

Ampliar ações ambientais já adotadas,

Envolver professores, alunos, colaboradores e a comunidade

Levar sustentabilidade para além dos muros da escola.

OBJETIVOS



AÇÕES QUE JÁ ACONTECEM
Distribuição de Squeezes para alunos a fim de diminuir o desperdício de copos plásticos

Instalação de sensores de presença para o desligamento automático de luzes nos banheiros 

Doação de sobras de apostilas para reutilização em cursinhos populares

Inserção de aulas de Educação Ambiental para os alunos do ensino médio
no curso Mentoring Class 

Substituição de 80% das lâmpadas incandescentes das instalações da escola por lâmpadas 
de Led

Instalação de torneiras de fechamento automático em todos os banheiros

Treinamento dos funcionários para o cumprimento de normas relacionadas ao Plano de
Gerenciamento de resíduos sólidos da escola



AÇÕES QUE QUEREMOS TRAZER

Instalação de sistema de captação de água da chuva

Distribuição de canecas para todos os funcionários para diminuir o uso
de copos descartáveis 

Estabelecer metas de economia e resultados no consumo de água e energia elétrica

Fomentar programa de caronas e incentivar o uso de transportes alternativos

Eliminar, gradativamente, as mídias físicas



O projeto, além de reforçar o compromisso da escola com o meio ambiente

e a comunidade, conecta pessoas que realmente acreditam

na construção de um mundo melhor.

Isso tudo alicerçado ao tripé da sustentabilidade,

no qual o social, ambiental e econômico caminham harmoniosamente juntos. 

TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE



TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE

SOCIAL AMBIENTAL ECONÔMICO

Engloba as

pessoas e suas 

condições de 

vida, como:

educação, saúde, 

violência, lazer, 

dentre outros

aspectos.

Relacionado com 

a produção,

distribuição e

consumo de bens 

e serviços.

A economia deve

considerar a 

questão social e

ambiental.

Refere-se aos

recursos naturais 

do planeta e à 

forma como são 

utilizados pela 

sociedade,

comunidades ou 

empresas.



Sustentável


