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A Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará / Parque Escola foi regulamentada em 2016, 

por meio da Lei nº 9.899, tem com objetivo sensibilizar as crianças, professores, diretores e funcionários da 

rede municipal para as questões ambientais e de

conselhos de escola, dos pais e da comunidade, a partir de oportunidades reais na construção e ampliação 

do conhecimento, através do estudo do meio.

 

O programa pedagógico da EMEA Parque Tangará/Parque Esc

oferece à rede de ensino do município a oportunidade de enriquecimento do processo de ensino

aprendizagem dos alunos, em ações de educação não

relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade, nos quais todo o conteúdo apresentado está 

estruturado na BNCC. 

 

Visa promover a educação ambiental e de sustentabilidade de maneira prática, transversal, interdisciplinar 

e articulada aos Parâmetros Curriculares Nacionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Plano 

Municipal de Educação, beneficiando anualmente ce

da Rede Municipal de Ensino e cerca de 1000 pessoas da comunidade escolar, podendo ser estendido ¼ da 

programação aos munícipes, em ações de disseminação do conhecimento.

 

A EMEA realiza o atendimento exclusivamente para alunos da Rede Municipal (educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos), em aulas sobre conteúdos relacionados à Ciência da 

Natureza, em especial: a Biologia e a relação Homem

 

A EMEA oferece cursos regulares, na forma de oficinas, palestras e exposições em sua agenda mensal, com 

programação especial em meses de recesso escolar (janeiro e julho), visando a popularização do 

conhecimento junto à comunidade. 

 

 

Endereço: 

EMEA PARQUE TANGARÁ / PARQUE ESCOLA

Rua Anacleto Popote, 46, Bairro Valparaíso 

CEP: 09060-850 

Horário de atendimento: 

De segunda a sexta-feira: 07h às 17h

Telefones: (11) 3356-9050 / 3356-9055

e-mail: parqueescola@santoandre.sp.gov.br

site: www.parqueescola.org.br 

 

                                        

Breve apresentação 

A Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará / Parque Escola foi regulamentada em 2016, 

por meio da Lei nº 9.899, tem com objetivo sensibilizar as crianças, professores, diretores e funcionários da 

rede municipal para as questões ambientais e de ciências naturais, estimulando a participação dos 

conselhos de escola, dos pais e da comunidade, a partir de oportunidades reais na construção e ampliação 

do conhecimento, através do estudo do meio. 

O programa pedagógico da EMEA Parque Tangará/Parque Escola realizado pela Secretaria de Educação, 

oferece à rede de ensino do município a oportunidade de enriquecimento do processo de ensino

aprendizagem dos alunos, em ações de educação não-formal, mediante a oferta de roteiros pedagógicos 

ambiente e sustentabilidade, nos quais todo o conteúdo apresentado está 

Visa promover a educação ambiental e de sustentabilidade de maneira prática, transversal, interdisciplinar 

e articulada aos Parâmetros Curriculares Nacionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Plano 

Municipal de Educação, beneficiando anualmente cerca de 35 mil alunos e 300 profissionais da educação 

da Rede Municipal de Ensino e cerca de 1000 pessoas da comunidade escolar, podendo ser estendido ¼ da 

programação aos munícipes, em ações de disseminação do conhecimento. 

clusivamente para alunos da Rede Municipal (educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos), em aulas sobre conteúdos relacionados à Ciência da 

Natureza, em especial: a Biologia e a relação Homem-Natureza.  

lares, na forma de oficinas, palestras e exposições em sua agenda mensal, com 

programação especial em meses de recesso escolar (janeiro e julho), visando a popularização do 

conhecimento junto à comunidade.  

EMEA PARQUE TANGARÁ / PARQUE ESCOLA 

Rua Anacleto Popote, 46, Bairro Valparaíso - Santo André/ SP 

17h 

9055 

parqueescola@santoandre.sp.gov.br 

                                

A Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará / Parque Escola foi regulamentada em 2016, 

por meio da Lei nº 9.899, tem com objetivo sensibilizar as crianças, professores, diretores e funcionários da 

ciências naturais, estimulando a participação dos 

conselhos de escola, dos pais e da comunidade, a partir de oportunidades reais na construção e ampliação 

ola realizado pela Secretaria de Educação, 

oferece à rede de ensino do município a oportunidade de enriquecimento do processo de ensino-

formal, mediante a oferta de roteiros pedagógicos 

ambiente e sustentabilidade, nos quais todo o conteúdo apresentado está 

Visa promover a educação ambiental e de sustentabilidade de maneira prática, transversal, interdisciplinar 

e articulada aos Parâmetros Curriculares Nacionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Plano 

rca de 35 mil alunos e 300 profissionais da educação 

da Rede Municipal de Ensino e cerca de 1000 pessoas da comunidade escolar, podendo ser estendido ¼ da 

clusivamente para alunos da Rede Municipal (educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos), em aulas sobre conteúdos relacionados à Ciência da 

lares, na forma de oficinas, palestras e exposições em sua agenda mensal, com 

programação especial em meses de recesso escolar (janeiro e julho), visando a popularização do 


