EMEA EM REVISTA COMEMORA
1 ANO DE PUBLICAÇÃO
Em junho de 2022, comemoramos
o aniversário de 1º ano da Emea
em Revista, uma publicação de
divulgação científica sobre educação
ambiental e sustentabilidade feita
para crianças e adultos.
Com publicação impressa e digital, a
revista possui ilustrações exclusivas
e propostas de atividades, associadas
a um conteúdo editorial de qualidade
produzido por biólogos e pedagogos,
abordando temas superinteressantes
sobre como nosso planeta funciona,
os seres vivos e as interações
humanas com o meio ambiente.
As edições buscam sempre
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aprimorar a forma pedagógica na
apresentação de conteúdos aos
estudantes, potencializando as ações
de educação ambiental desenvolvidas
nas unidades escolares.

Que ver as outras edições?
Acesse a publicação digital da
revista no site
https://parqueescola.org.br/
materiais-didaticos/

Como surgiu?
A ideia da revista surgiu em meio à
pandemia de Covid-19, período em
que os alunos não podiam ir até a
EMEA. A gerente da EMEA Parque
Tangará/ Parque Escola, Silvia Regina
Ziantônio Morisco, apresentou a ideia
junto à equipe pedagógica atuante
na EMEA, com o desafio de produzir
um material pedagógico para uso em
aulas, estruturado para promover a
educação científica sobre Ciências
da Natureza de forma encantadora
aos estudantes da Rede Municipal de
Ensino de Santo André.
O que era plano virou projeto e o

planejamento não só saiu do papel
como virou papel. A equipe do Instituto
Iprodesc, juntamente com a equipe
pedagógica da EMEA Parque Tangará
produziram a primeira edição da
revista, publicada em junho/2021.
Nesta publicação também nasceu
a Paulina, a mascote da revista que
recebeu esse nome após votação online dos alunos da rede municipal de
ensino de Santo André. Ela é uma
bicho-pau fêmea, mestra do disfarce e
curiosa, que acompanha o(a) leitor(a)
em suas descobertas pela revista.
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