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Termos Relacionados: DIE-RC, DJA, DJA-RA, ECF-RB, ECF-RC, 1 

EEA, EEA-RA, EEB-RA, KGA-RA, 2 

Gabinete Responsável: Gabinete de Finanças e Operações 3 

4

5

Sustentabilidade 6 

7

8

A. PROPÓSITO9 

10 

Afirmar o compromisso do Conselho de Educação do Condado de 11 

Montgomery com práticas sustentáveis, incluindo conservação 12 

e eficiência de energia. 13 

14 

Estabelecer uma estrutura e prioridades de práticas 15 

ambientais sustentáveis em Montgomery County Public Schools 16 

(MCPS) 17 

18 

Promover oportunidades educacionais efetivas que permitam 19 

que alunos e funcionários entendam as consequências da 20 

mudança ambiental induzida pelo homem na saúde e bem-estar 21 

individual e coletivo e considerem o impacto ambiental e 22 

os custos de tomada de decisão em todos os níveis 23 

24 

Definir a expectativa de práticas ambientalmente 25 

sustentáveis, implantadas de forma equitativa em todo o 26 

sistema MCPS para promover a saúde e o bem-estar de alunos e 27 

funcionários 28 

Código de 
Regulamentos 
de Maryland 
(COMAR) 
13A.04.17.01
.C.(4) 
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 29 

 30 

 31 

B. QUESTÕES 32 

 33 

MCPS está entre os maiores sistemas escolares do país, e é o 34 

maior do estado de Maryland, em termos de matrícula. MCPS 35 

atende a um condado que abrange aproximadamente 500 milhas 36 

quadradas, abrangendo áreas rurais a urbanas, e cujos 37 

afluentes alimentam a bacia hidrográfica da Baía de 38 

Chesapeake. Devido ao número de instalações necessárias para 39 

apoiar nossa missão educacional, MCPS é um dos maiores 40 

consumidores de energia e de outros recursos naturais do 41 

condado. 42 

 43 

MCPS deve, intencional, equitativa e progressivamente, 44 

reduzir seu impacto e custo ambiental, enquanto melhora a 45 

saúde e o bem-estar e fornece educação ambiental e de 46 

sustentabilidade efetiva. 47 

 48 

Uma abordagem abrangente de sustentabilidade e gestão 49 

ambiental reconhece as consequências das mudanças 50 

ambientais induzidas pelo homem e a necessidade de ações 51 

locais que protejam, sustentem ou restaurem o meio ambiente; 52 

e exige práticas que demonstrem o uso responsável de fundos 53 

públicos priorizando investimentos que maximizem a adaptação, 54 

resiliência e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, 55 

Inclui 
linguagem 
do COMAR 
13A.04.17.
01.C.(1) e 
(4) 
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bem como o uso eficiente e sustentável da terra e dos 56 

recursos. 57 

Um componente-chave de um impacto ambiental sustentável é a 58 

redução das emissões de gases de efeito estufa (sigla, GEE) 59 

sempre que possível, tanto para beneficiar o meio ambiente 60 

quanto para reduzir os gastos com energia. 61 

 62 

O Conselho de Educação do Condado de Montgomery (Conselho) colabora 63 

com parceiros federais, estaduais e locais para resolver problemas 64 

regionais, alcançar ambientes de aprendizado ideais e 65 

funcionalidade de programas e operações educacionais essenciais, 66 

usando práticas e tecnologias de sustentabilidade empregadas de 67 

maneira eficaz e equitativa. 68 

 69 

C. POSIÇÃO 70 

 71 

1. MCPS incorporará as prioridades de sustentabilidade nos 72 

processos de tomada de decisão com base na implantação 73 

equitativa e estratégica de recursos para abordar os 74 

impactos climáticos na saúde, segurança e bem-estar e 75 

alcançar operações escolares mais eficientes em termos 76 

de energia e custo-benefício. MCPS apoia e participará 77 

ativamente para atingir a meta do Condado de Montgomery 78 

de reduzir as emissões de GEE em 80 por cento até 2027 79 

e 100 por cento até 2035 comparado com os níveis de 2005.  80 

 81 

O Conselho está comprometido com uma sustentabilidade inovadora e 82 

em todo o sistema para incluir – 83 
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a) redução da geração de GEE;  84 

 85 

b) redução da intensidade do uso de energia em todo o 86 

sistema e da dependência de recursos não 87 

renováveis;  88 

 89 

c) aumento da geração e produção de energia solar e do 90 

uso de outros recursos renováveis de energia; 91 

d) identificação de estratégias que dotem MCPS com 92 

recursos e infraestrutura necessários para suportar 93 

os impactos das mudanças climáticas; 94 

e) uso de redução de resíduos e emissões de GEE como 95 

critérios nas decisões relacionadas a compras, 96 

incluindo, mas não se limitando a, energia, 97 

transporte e outras áreas operacionais; e 98 

 99 

f) melhora da qualidade das operações de MCPS e dos 100 

ambientes escolares para impactar positivamente a 101 

saúde dos ocupantes do prédio e o desempenho do 102 

sistema predial.  103 

 104 

2. MCPS cumprirá integralmente os requisitos do 105 

Departamento de Educação do Estado de Maryland para um 106 

programa abrangente e multidisciplinar de alfabetização 107 

ambiental infundido nas ofertas curriculares atuais e em 108 

alinhamento com os Padrões de Alfabetização Ambiental de 109 

Maryland que fornecem oportunidades apropriadas ao 110 

desenvolvimento para os alunos investigarem questões 111 

COMAR  
13A.04.17.01 
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ambientais a fim de desenvolver e implementar ações 112 

locais que protejam, sustentem ou restaurem o ambiente 113 

natural; e compreenderem o impacto ambiental da 114 

atividade humana, as consequências das mudanças 115 

ambientais e as respostas individuais, coletivas e 116 

sociais às mudanças ambientais. 117 

 118 

D. RESULTADOS ALMEJADOS 119 

 120 

1. Em alinhamento com seu objetivo educacional principal de 121 

preparar todos os alunos para prosperar no futuro, MCPS 122 

faz da sustentabilidade uma prioridade para as decisões 123 

atuais que impactam a vida dos alunos. 124 

 125 

2. MCPS minimiza seu impacto ambiental e seus custos 126 

operacionais. 127 

 128 

3. As práticas operacionais de MCPS atendem às necessidades 129 

imediatas do sistema escolar sem comprometer ou 130 

sobrecarregar as gerações atuais e futuras.  131 

 132 

4. A equipe e os alunos são bem informados sobre as 133 

consequências das mudanças ambientais induzidas pelo 134 

homem e as respostas individuais, coletivas e sociais às 135 

mudanças ambientais. 136 

 137 

5. Funcionários e alunos consideram o impacto ambiental e 138 

os custos da tomada de decisões em todos os níveis.  139 

COMAR  
13A.04.17.
01.C.(5) 
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 140 

6. MCPS cria e mantém ambientes de aprendizagem saudáveis 141 

e confortáveis que atingem a máxima eficiência 142 

energética com foco consistente na sustentabilidade.  143 

 144 
7. MCPS implementa práticas operacionais e programas que 145 

alcançam reduções mensuráveis de GEE que se alinham às 146 

metas de redução de GEE do Plano de Ação Climática do 147 

Condado de Montgomery. 148 

 149 
8. MCPS otimiza o financiamento limitado para obter um 150 

portfólio de instalações educacionais sólidas, 151 

resilientes e sustentáveis, que leva em consideração as 152 

variações de idade, condições do local e distribuição 153 

geográfica. 154 

 155 

E. ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO 156 

1. O superintendente das escolas/pessoa designada manterá 157 

e aumentará os procedimentos para promover a 158 

sustentabilidade ambiental em todos os níveis do sistema 159 

escolar, que devem incluir as seguintes práticas: 160 

a)  Desenvolvimento de processos para estabelecer e 161 

fomentar uma cultura organizacional e procedimentos 162 

operacionais que promovem a criatividade, 163 

colaboração interdepartamental e inovação para 164 

implementar soluções de clima sistêmicas. 165 

 166 
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b) Infundir conceitos de sustentabilidade nos 167 

currículos escolares e no desenvolvimento 168 

profissional para fornecer oportunidades que 169 

permitam aos alunos e funcionários adquirir uma 170 

compreensão das respostas individuais, coletivas e 171 

sociais às mudanças ambientais induzidas pelo 172 

homem; e se envolver em soluções climáticas, 173 

preparação/respostas de adaptação e práticas 174 

ambientalmente sustentáveis. 175 

 176 

2. O superintendente das escolas/pessoa designada 177 

identificará ações que podem ser tomadas imediatamente 178 

e a longo prazo para reduzir a geração de GEE e o consumo 179 

de recursos não renováveis e aumentar a eficiência, 180 

incluindo, mas não limitando-se a: 181 

 182 

a) Gerir, ativamente, o consumo de energia e água 183 

usando tecnologia que pode ser visualizada e 184 

monitorada pelos ocupantes do edifício e pelo 185 

pessoal operacional responsável.  186 

 187 

b) Usar uma abordagem gerenciada para aquisição de 188 

serviços públicos em grande escala e participar de 189 

esforços coordenados com agências governamentais 190 

federais, estaduais e locais para estabelecer 191 

planos apropriados de conservação de recursos. 192 

 193 

COMAR  
13A.04.17.
01.C.(5) 
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c) Continuar o desenvolvimento e a implementação de 194 

programas de sustentabilidade baseados em 195 

comportamento, incluindo estratégias para aumentar 196 

o número de escolas verdes certificadas em Maryland 197 

e outros programas. 198 

 199 
d) Converter ou substituir veículos MCPS, conforme 200 

apropriado, de diesel e gasolina para veículos 201 

elétricos, híbridos ou outros veículos mais 202 

eficientes ou que usem combustível mais limpo. 203 

 204 

e) Promover estratégias de projeto e reconversões para 205 

tornar prédios novos e existentes em mais 206 

sustentáveis e resilientes, projetando cada projeto 207 

de construção para maximizar o potencial de 208 

produção solar e minimizar a intensidade do uso de 209 

energia, considerando um portfólio equilibrado de 210 

instalações e infraestrutura em todo o sistema. 211 

 212 
f) Seguir com projetos de melhoria de infraestruturas 213 

de economia de energia em prédios existentes 214 

através da utilização de parcerias público-privadas 215 

e subsídios e créditos fiscais disponíveis. 216 

 217 
g) Sempre que possível, procurar arranjar as escolas 218 

para facilitar o crescimento compacto, o uso 219 

eficiente da infraestrutura pública e a proximidade 220 

de serviços e instalações públicas. 221 

 222 
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h) Implementar outras medidas para lidar com 223 

resiliência e conscientização, como aumentar a 224 

cobertura de árvores e espaços educacionais ao ar 225 

livre em propriedades MCPS e mitigar o escoamento 226 

de águas pluviais. 227 

 228 

i) Estabelecer requisitos mínimos de 229 

sustentabilidade nas diretrizes de aquisição de 230 

MCPS para – 231 

 232 

(a) produtos de origem local;  233 

 234 

(b) redução máxima dos resíduos; e  235 

 236 

(c) produtos e/ou conteúdo reutilizáveis ou 237 

recicláveis,  238 

 239 

(d) quando disponível em escala a um preço justo 240 

e razoável, em todas as áreas de operações. 241 

 242 

F. REVISÕES E NOTIFICAÇÕES 243 

 244 

1. MCPS atualizará o inventário de emissões de GEE de suas 245 

instalações em intervalos regulares, com atualizações 246 

alinhadas com os requisitos de relatórios locais.  247 

 248 

2. MCPS desenvolverá relatórios periódicos em todo o 249 

sistema que descrevem metas, objetivos e resultados dos 250 
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esforços de sustentabilidade em alinhamento com todos os 251 

requisitos federais, estaduais e locais.  252 

 253 
3. O Conselho receberá informações sobre os recursos de 254 

sustentabilidade nas atualizações do projeto de 255 

construção, e MCPS implementará métodos de 256 

compartilhamento dos recursos de sustentabilidade do 257 

portfólio de instalações de MCPS com o público, como 258 

sites e/ou cartazes locais. 259 

 260 

4.  Esta política e documentos relacionados serão revisados 261 

e compartilhados em alinhamento com os requisitos 262 

federais, estaduais e locais.  263 

 264 

5. Esta política será revisada de forma contínua de acordo 265 

com o processo de revisão de políticas do Conselho. 266 

 267 

 268 

Fontes Relacionadas: Código Anotado de Maryland, Artigo 269 

Educacional,  §75-312.1, Políticas de energia 270 

do distrito escolar; Código Anotado de 271 

Maryland, Artigo Educacional,  §7-117, 272 

Aumentando o número de escolas sustentáveis do 273 

estado; Código de Regulamentos de Maryland, 274 

13A.04.17.01, Programas Instrucionais de 275 

Educação Ambiental para as séries do Pré-276 

Kindergarten-12, Regulamento Executivo 15-1 277 

do Condado de Montgomery: Resíduos Sólidos e 278 
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Reciclagem; Plano de Ação Climática do Condado 279 

de Montgomery de 2021 280 

 281 

 282 

Histórico da Política: Adotada pela Resolução No. 654-73 de 13 de 283 

novembro de 1973; alterada pela Resolução No. 285-97, 13 de maio 284 

de 1997; revisada em 19 de april de 2002; alterada 285 


