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O MUNDO DA ENERGIA. SABIAS QUE…? 
 

 

1.- O QUE É: 
 

A Fundação Repsol pôs em marcha, em fevereiro de 2013, a sua Aula Móvel O mundo da 

ENERGIA. Sabias que…?, uma campanha de sensibilização educativa cujo objetivo principal é 

difundir os processos da cadeia de valores da indústria do gás e do petróleo, a utilização do 

petróleo e dos seus derivados, assim como trazer a imagem da Repsol e da Fundação Repsol 

junto dos jovens. Também se pretende, com este espaço,  fomentar junto das escolas o 

interesse pela ciência e divulgar o nosso compromisso com a eficiência energética. 

 

Na Aula Móvel mostra-se:  

• A importância da energia na nossa vida 

• O desafio atual de atender à necessidades energéticas de forma sustentável 

• As últimas novidades ao nível da investigação e inovação na indústria energética 

• Que o petróleo é, atualmente, a fonte energética mais utilizada 

• Os processos de exploração, produção, refinação e obtenção dos produtos derivados 

do petróleo  

 

2.- OBJETIVOS: 

 

Esta iniciativa enquadra-se nos objetivos da Fundação Repsol, expressão da responsabilidade 

social da Repsol e do seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

 

Os objetivos da Aula Móvel O mundo da ENERGIA. Sabias que…? são: 

 

• Familiarizar os jovens com o mundo da energia. 

• Informar e formar sobre a cadeia de valores da indústria do gás e do petróleo e 

sobre a gestão da segurança e do meio ambiente. 

• Transmitir atitudes responsáveis para com a energia, tanto na sua exploração, 

produção e transformação, como na sua utilização. 

• Fomentar o interesse pela ciência e tecnologia e o respeito pelo meio ambiente. 

• Informar e formar sobre os processos de exploração e produção do crude, o 

processo de refinação levado a cabo nas refinarias, o funcionamento das estações 

petroquímicas e a obtenção dos produtos derivados. 

• Conhecer o papel que tem a química na nossa vida quotidiana. 

• Dar a conhecer os últimos avanços tecnológicos na indústria energética. 

• Divulgar a atuação e os projetos da Fundação Repsol enquadrados na Energia 

Social e no seu compromisso para com as pessoas e com o planeta, as 

comunidades desfavorecidas, a integração e a diversidade. 
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3.- DIRIGIDO A:  

 

As atividades desenvolvidas na Aula Móvel são dirigidas principalmente aos estudantes do 3.º 

ciclo do ensino básico, mas também a docentes, associações e ao público em geral. 

 

As visitas de grupo desenvolvem-se no interior da Aula Móvel conduzidas por monitores 

especializados, têm uma duração aproximada de uma hora e são de livre acesso, sendo as 

aulas para grupos reservadas com antecedência.  

 

A campanha está adaptada a pessoas portadoras de deficiência, havendo não só facilidade 

de acesso à aula móvel mas também de participação na sua dinâmica 

 

4.- ATIVIDADES E CONTEÚDOS 

 

No interior da Aula Móvel desenvolvem-se atividades interativas didáticas guiadas por 

monitores especializados. Conta com tecnologias de vanguarda, tais como a realidade 

aumentada, painel interativo, ecrãs táteis, audiovisuais, etc. e tem capacidade para 25-30 

pessoas. 

 

Atividades: 

• Bem-vindos à Aula  

• At. 1.- O que é a energia? Introdução ao conceito de energia. Jogos interativos 

• At. 2.- Porque é necessário ter um comportamento responsável na utilização da 

energia? Responsabilidade, tanto na sua exploração e produção, como na sua 

utilização. Vídeo e jogo 

• At. 3.- Cadeia de valores da indústria do gás e do petróleo e gestão da Segurança e do 

Meio Ambiente: Painel descritivo  

• At. 4.- Exploração e Produção do petróleo e do gás natural: Painel descritivo  

• At. 5.- Processo de refinação e obtenção de derivados: Maqueta interativa e 

tecnológica que mostra o processo de refinação 

• At. 6.- “Petróleo e derivados”: Audiovisual sobre os derivados do petróleo presentes 

no nosso quotidiano 

• At. 7.- Produtos químicos e outros derivados do petróleo: Exibição de produtos 

derivados do petróleo e do gás natural em três painéis interativos 

• At. 8.- Reciclagem de plásticos: Atividade interactiva que dá a conhecer as 

possibilidades eco-eficientes e a reciclagem dos plásticos 

• At. 9.- Investigação e inovação para um futuro energético: Descoberta dos últimos 

avanços da investigação na indústria energética, através de um ecrã de realidade 

aumentada. 

• At. 10.- Informação sobre a Fundação Repsol: Apresentação dos projetos 

desenvolvidos pela Fundação Repsol em suporte multimédia 

• At. 11.- Fichas didáticas sobre a aula: Caderno de atividades sobre a aula que dá 

continuidade à visita  
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5.- CALENDÁRIO E ITINERÁRIO 

 

Em 2016, a Aula Móvel irá iniciar a sua atividade em Portugal e depois irá continuar a sua 

viagem através de Espanha.  

Desde fevereiro de 2013, a Aula Móvel já percorreu mais de 200 localidades e recebeu quase 

110.000 visitantes. 

 

O horário previsto de abertura da aula é de segunda a sexta das 9h às 14h e das 15h às 20h, 

adaptável a diferentes situações.  

 

Pode consultar o itinerário detalhado no seguinte endereço:  

http://www.fundacionrepsol.com/es/proyectos/aula-movil  

 

6.- INSCRIÇÃO E CONTACTO 

 

Para efetuar reservas para grupos e obter mais informações, contacte a Secretaria Técnica 

deste projeto através dos seguintes contactos:  

 

• Telefone: 902.109.156 / 618.350.262 

• Correio eletrónico: info@elmundodelaenergía.net 

• Informações: http://www.fundacionrepsol.com/es/proyectos/aula-movil  

 
 
7.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA AULA MÓVEL 
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