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EMEA PARQUE TANGARÁ É FINALISTA 
EM CONCURSO INTERNACIONAL

Boas práticas de educação para uma 
cidadania plena e sustentável

O bairro Valparaíso, em Santo 

André/SP, abriga espaços cheios de 

descobertas sobre os seres vivos, o 

meio ambiente e a sustentabilidade. 

A EMEA (Escola Municipal de 

Educação Ambiental) Parque Tangará 

está instalada no Parque Escola, 

onde estudantes e professores 

da rede municipal de ensino de 

Santo André participam de oficinas, 

aulas e vivências pedagógicas 

sobre educação ambiental e 

sustentabilidade. As atividades 

desenvolvidas nessa área de 50 mil 

m² ganharam destaque internacional. 

O projeto pedagógico da EMEA 

está entre os dez melhores do 

mundo, prêmio concedido pela 

Associação Internacional das Cidades 

Educadoras. Ao todo, 65 experiências, 

de sete países, se candidataram ao 

Prêmio Cidades Educadoras 2022. 

As deliberações do júri do prêmio 

destacaram que a experiência “EMEA/ 

Parque Escola: Boas práticas de 

educação para uma cidadania plena 

e sustentável” foi finalista por colocar 

o cuidado no centro da ação política, 

a promoção da educação em torno 

da ecodependência e a promoção 

de formas saudáveis e respeitosas 

de habitar cidades, bem como para 

o trabalho realizado com diferentes 

grupos. 

“Um feito maravilhoso! Orgulho de 

todos os profissionais da Educação 

Andreense que participam desde 

o planejamento, da execução dos 

projetos, bem como todas as escolas 
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que levam seus alunos às aulas nesse 

espaço educacional privilegiado”, 

destaca a secretária de educação 

de Santo André, Cleide Bauab Eid 

Bochixio.

Na EMEA, o contato com a natureza 

é feito de forma interdisciplinar, 

fortalecendo o trabalho em prol 

dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS), valorizando as 

culturas ancestrais e tradicionais, 

divulgando conhecimentos científicos 

e a atuação com responsabilidade 

ambiental e solidariedade.

“Esta é uma imersão prática na 

educação ambiental, em conteúdos 

que são iniciados em sala de aula. 

O aluno pode fazer tinta de terra, ter 

o contato com a natureza, fazer a 

observação de pássaros no deck. São 

diversas modalidades e temáticas 

abordadas”, explicou a gerente da 

EMEA Parque Tangará, Silvia Regina 

Ziantônio Morisco. 

Durante o período de aulas, a EMEA 

recebe cerca de 3500 alunos e 

professores da rede municipal de 

ensino de Santo André, por mês. 

São realizados roteiros pedagógicos 

presenciais, ações itinerantes, 

encontros de capacitação continuada 

com professores, visitas técnicas de 

orientação sobre hortas pedagógicas 

em unidades escolares e aulas on-

line. Para a comunidade escolar 

e munícipes é realizada uma 

programação mensal de oficinas 

sobre temáticas de educação 

ambiental.

Saiba mais sobre as ações em 
www.parqueescola.org.br 
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