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1. Objetivo: Descrição completa do objeto a ser executado
Há décadas os recursos naturais absorvem às agressões advindas do ser humano e
de sua cadeia produtiva. A atual situação hídrica do Estado de São Paulo requer
conscientização, racionamento e uma conduta assertiva a cerca das adversidades climáticas
e estruturais. Devido a esse aspecto, a Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Sumaré
através do Programa de Controle e Redução de Consumo de Água - viabiliza a realização de
um programa sustentável, consciente e racional, de modo que exista uma interação efetiva
entre os funcionários, alunos, terceiros e a representativa comunidade. Em concordância com
o disposto na Política de Qualidade, Saúde e Meio Ambiente do SENAI-SP, o programa tem
por objetivos:

• Disseminar e Conscientizar a comunidade escolar, sobre os aspectos sucedidos
pelo uso irracional da Água e os prejuízos ocasionados ao meio ambiente;
• Disseminar e Conscientizar a comunidade escolar, sobre os procedimentos a
serem adotados para evitar o desperdício, poluição e contaminação do recurso
natural.
• Desenvolver controle que demonstre à realidade dos indicadores presentes, e
que esses dados sejam transformados em informação e consequentemente
disseminados em forma de conhecimento a comunidade escolar.
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2. Meta desejada
2.1.

Metas Qualitativas
• Realizar palestras de orientação e conscientização referente à aplicação dos
redutores de vazão de Água na Unidade, incentivando os alunos, funcionários,
terceiros e comunidade a instalar em suas próprias residências;
• Desenvolver parceria entre os alunos e os processos de ensino e de
aprendizagem e por consequência a oportunidade de inserção de temas como a
responsabilidade ambiental no dia-a-dia escolar, fomentando, assim a preocupação
com a preservação da natureza e também a qualidade de vida;
•

Aplicar estratégia contínua de preservação ao meio ambiente, integrada aos
processos de ensino e de aprendizagem;

•

Contribuir para que possamos chegar a resultados satisfatórios quanto à
questão do meio ambiente, ou seja, na redução do consumo de água na Escola.

2.2.

Metas Quantitativas

•

Manter o consumo de água, com base na medida m³, redução de 5% em
relação ao ano anterior (2016);

•

Entregar redutores de vazão de água aos alunos do CAI/CT e FIC;

•

Monitorar diariamente o consumo de água na saída da caixa d’ água e no
hidrômetro, identificando imediatamente possíveis desvios e anormalidades;

•

Monitorar mensalmente o consumo de água e custo da conta, comparando com
o mesmo mês dos anos anteriores.

•

Instalação de um sistema de Cisterna para capitação de água da chuva com
capacidade de armazenamento de 4.000 litros para ser utilizada na Construção
Civil, lavagem de calçadas para molhar as plantas do jardim.
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3. Características do programa
A principal característica está atrelada na mudança de paradigmas e no enriquecimento
dos valores éticos referente aos recursos hídricos. Através da motivação e participação dos
alunos, funcionários e terceiros que prestam serviços na escola com atividade e
comportamentos que conduzam à utilização racional da água, nas dependências da Escola,
estendendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos a outras localidades como residências,
indústrias, escolas e clubes, entre outros. A participação e o envolvimento de todos, é um
exercício que deve ser processo de melhoria contínua. Estimular a cidadania e a consciência
ambiental conduzirá para uma melhor forma de preservar os recursos que o Planeta Terra
nos disponibiliza.
4. Descrição sucinta sobre o Programa
A conscientização será realizada através de campanhas como palestras
informativas em sala de aula, atividade na SIPATMA – Semana Interna de Prevenção de
Acidentes e Meio Ambiente, distribuição de folhetos, boletins eletrônicos com planilhas,
gráficos ou ilustrações. Garantindo assim a estimulação e o envolvimento dos
funcionários, alunos, familiares, funcionários, prestadores de serviços que desenvolve
suas práticas e interações com a Unidade, promovendo o uso consciente da água no diaa-dia.

4.1.

Análise de experiências anteriores
O Programa de Controle e Redução de Consumo de Água tem sido desenvolvido

na Escola desde 2008, e tem contemplado bons resultados.
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5. Execução do programa
A Unidade CFP 5.12 continuará executando o acompanhamento mensal do consumo
de água, e será considerado a partir do ano de 2017 o custo da Conta de Água, promovendo
dessa forma o controle de consumo aluno/hora e uma possível redução de custos para a
Escola.
Todo o método de conscientização com os alunos, funcionários, terceiros e
comunidade, será promovido pela distribuição de folhetos “Orientações de Saúde, Segurança
e Meio Ambiente”.
A gestão do Programa continuará recebendo o apoio da Equipe da Zeladoria, o objetivo
está atrelado à identificação de possíveis vazamentos e falhas estruturais, que será
constatado pelas leituras diárias do hidrômetro e pela manutenção preventiva que ocorrerá na
rede. Isso contribuirá significativamente para o decrescimento do consumo de água e do
custo da conta de água.
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5.1 Cronograma - Atividades
Tabela 1 – Cronograma de Atividades

6. Identificação das unidades envolvidas
• AAPM da Escola SENAI “Celso Charuri” Unidade Sumaré.
• Escola SENAI “Alvares Romi” – CFP 5.14.
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7. Viabilidade Ambiental
Nos dias atuais há uma grande preocupação com os problemas ambientais. Dessa
forma, os processos produtivos obtiveram reformulação com o objetivo de otimizar a utilização
da água, tendo em vista que seu custo também se eleva constantemente. Consequentemente
ao praticarmos o uso consciente e racional desse recurso, estamos preservando esse bem
natural precioso e economizando os recursos financeiros, viabilizando uma prática
sustentável.
8. Viabilidade Econômica
A implantação do programa implicará no controle sistêmico do consumo de água/aluno
da escola, que por meio de análises poderá ser identificado algum tipo de alteração e sua
causa para, se for necessário, realizar a correção imediata do possível problema evitando
custos desnecessários.
9. Obrigações do PARCEIRO ou COMUNIDADE
A interação entre a Unidade Sumaré e Santa Bárbara do Oeste, ocorre ao longo dos
anos, de forma, que os redutores são solicitados, retirados e confeccionados para ser
entregue à Comunidade Escolar. A Comunidade tem um papel agregador e de relevante
importância ao Meio Ambiente. A absorção dos conhecimentos adquiridos, reforçam às
práticas a serem seguidas de maneira coerente, racional e consciente do uso, qualidade e
pelo bem estar de todos.
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10. Obrigações da Unidade SENAI
Disseminar o “Programa” para os funcionários, alunos, prestadores de serviços e
comunidade. Intensificar uma abordagem clara e objetiva a respeito do assunto,
disseminando as informações necessárias, de tal forma, que todos os envolvidos diretos e
indiretos recebam as informações coerentes e precisas, e que coloquem em prática as
orientações dadas.

11. Indicadores
Os indicadores serão registrados na planilha de resultados mês a mês nas seguintes
unidades de medida e serão avaliados anualmente juntamente com análise critica de nossa
unidade ou a qualquer época, por motivos extraordinários:
Consumo: m³;
Custo: Valor Mensal

12. Monitoramento
Todo o monitoramento será realizado diariamente e divulgado mensalmente, através
de planilhas do consumo de água e gráficos, que serão disponibilizados nos quadros de
avisos da Unidade para a Comunidade Escolar.
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13. Resultados Esperados
Promover a alternância de comportamentos e atitudes dos funcionários, alunos,
familiares, prestadores de serviços e a representativa comunidade da Cidade de
Sumaré e região, de modo, a refletir e conseguir atingir a economicidade em níveis de
consumo e consequentemente redução de custo da conta de água. Resumidamente,
utilizar racionalmente o recurso natural “Água” em nossa Unidade e em suas
residências;
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Anexo I
Missão do SENAI-SP
Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias
industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira.

Políticas de Gestão do SENAI-SP

Política de Gestão para Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente
O SENAI-SP, no cumprimento da sua missão, promove o contínuo aprimoramento dos
serviços educacionais e tecnológicos, direcionando esforços para:
• O atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;
• A manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;
• A preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso
consciente de recursos;
• O fortalecimento da relação com os clientes e partes interessadas, e
• O desenvolvimento de seus recursos humanos.

Política de Gestão para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
•

Desenvolvimento dos serviços técnicos e tecnológicos;

•

Produção de soluções técnicas e inovações para o mercado;

•

Atuação em rede e busca sistemática de referenciais externos;

•

Reconhecimento da inovação como um ativo valioso da organização, e

•

Promoção de linguagem comum de inovação na Instituição.
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15. Aprovação:

Direção Escola
Assinatura/Identificação/Cópia de email(s)

Data

Cláudio Rafael Teti

16. Controle de Revisões:
REV.
01

DATA
27/04/2017

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Primeira emissão.

02

04/05/2017

Alteração do cronograma de atividades

03

02/06/2017

Alteração da meta quantitativa – Instalação de Cisterna – 4.000Lt
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