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REABERTURA 
DA EMEA PARQUE TANGARÁ/
PARQUE ESCOLA E SABINA

NANASA 
ESTÁ DE VOLTA!

Caríssimos Profissionais da Educação,

Início de ano letivo sempre é um momento especial para todos 
nós! Especialmente para professores, equipes gestoras, coor-
denadores e demais profissionais que atuam nas unidades da 
Secretaria Municipal de Educação, recepcionando todos os alu-
nos, familiares e/ou responsáveis pelas crianças!

Momento de renovar esperanças de planejar, executar, avaliar 
e ter sucesso no desenvolvimento curricular, nos projetos e pro-
gramas que sonhamos para oferecer as mais ricas experiências 
de acolhimento, ensino e apoio à aprendizagem para todas as 
crianças! É um esforço coletivo, no sentido de proporcionar ex-
periências de sucesso que elevem a autoestima das crianças e 
de todos os educadores que atuam nas diferentes etapas da 
Educação Básica, nas escolas municipais de Santo André. De-
pois de tantas dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos, 
desejo que 2022, seja o ano de superação para profissionais e 
alunos da rede municipal de ensino andreense. 

Felicidades e sucesso para todos!  

Secretaria de Educação

ACOLHIMENTO 
NA REDE MUNICIPAL

A NATUREZA DEVOLVE 
O QUE NÃO É DELA

AULAS DE RECUPERAÇÃO 
ESCOLAR NOS CESAS

MULHERES 
NO ESPORTE

Retomada das atividades presen-
ciais da EMEA Parque Tangará/
Parque Escola e Sabina reforçam o 
aprendizado dos alunos da rede.

Núcleo de Apoio à Natação Adap-
tada de Santo André retomou as 
aulas para pessoas com deficiência.

Com o retorno do ano letivo, o pro-
cesso de acolhimento é fundamental 
e ocorre em todas as Creches, EMEIs, 
EMEIEFs e Centros Públicos de For-
mação Profissional da rede munici-
pal de ensino, totalizando 118 escolas.

O Programa “A Natureza devolve o 
que não é dela” já faz parte da grade 
escolar municipal e tem sido tema de 
atividades pedagógicas que seguirão 
em destaque ao longo do ano letivo.

Santo André agora conta com o 
Programa “Toda Criança tem Direi-
to de Aprender” e, com a novidade, 
os 12 CESAS da cidade tornam-se 
uma extensão da sala de aula para 
recuperar o déficit de aprendiza-
gem dos alunos da rede municipal 
devido à pandemia de COVID-19.

Em celebração ao Dia Internacio-
nal da Mulher, em 8 de março, dois 
docentes de Educação Física da 
rede municipal criaram uma expo-
sição que trouxe como temática 
mulheres que marcaram a história 
do Esporte no Brasil.
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EMEA PARQUE TANGARÁ /
PARQUE ESCOLA E SABINA 
VOLTAM A RECEBER O PÚBLICO

A Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tan-
gará/Parque Escola e a Sabina Escola Parque do Conhecimento 
já estão de portas abertas! Momento muito esperado pelos pro-
fissionais da Educação e alunos, os locais contam com progra-
mação especial na retomada de suas atividades presenciais. 

O Parque Escola, com aproximadamente 50 mil metros quadra-
dos, é ocupado em grande parte por vegetação nativa da Mata 
Atlântica e une educação e preservação ambiental com aulas 
temáticas. As atividades planejadas e adaptadas proporcionam 
uma vivência prática aos alunos e oferecem ensino complemen-
tar ao currículo quando o assunto é a Educação Ambiental de-
senvolvida em sala de aula. No portal www.parqueescola.org.br 
também é possível ter acesso a materiais pedagógicos, além das 
edições da Emea em Revista e cursos para a comunidade.

Já a Sabina Escola Parque do Conhecimento retomou as ativi-
dades presenciais exclusivamente para a rede de ensino de San-
to André. Nesse primeiro momento o atendimento será ofertado 
aos estudantes de 3º a 5º ano por meio de aulas personalizadas 
por ano escolar, tendo como foco aprendizagens 
essenciais do Documento Curricular da Rede 
Municipal de Ensino de Santo André e da 
Base Nacional Comum Curricular. 

CLIQUE PARA VOLTAR
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A ansiedade do retorno estava es-
tampada no rosto do aluno Gabriel 
Marques da Silva Rocha, da EMEIEF 
Prof.ª Therezinha Monteiro de Bar-
ros Nosé. “Já conhecia o Planetário e 
foi muito legal. Mas hoje pude descobrir 
outros espaços bastante curiosos, como o 
Jardim Sensorial e conheci mais sobre o mapa 
de Santo André aqui na Sabina”, comemorou o aluno.



ACOLHIMENTO 
É PARA TODOS!

Com o retorno do ano letivo, o processo de acolhimento é 
fundamental e ocorre em todas as Creches, EMEIs, EMEIEFs e 
Centros Públicos de Formação Profissional da rede municipal 
de ensino, totalizando 118 escolas.

No caso da creche Cata Preta, 
por exemplo, o acolhimento e 
a comunicação com os bebês e 
crianças pequenas acontecem 
através do diálogo afetivo, do 
toque e do olhar, resultando 
na construção e fortalecimen-
to dos vínculos seguros com o 
adulto. Neste contexto, o aco-
lhimento das crianças é reali-
zado em um ambiente seguro, 
organizado e com propostas 
que priorizam a interação, o 
brincar e o cuidado.

Vale destacar que as propostas para a acolhida e adaptação 
na rede municipal no mês de fevereiro foram planejadas pen-
sando no bem estar e segurança, valorizando a socialização e 
trocas entre todos os alunos e equipes da Educação.
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Com o objetivo de recuperar o déficit de aprendizagem na rede 
municipal de ensino, causado pelos impactos da pandemia, a 
Secretaria Municipal de Educação lançou o programa “Toda 
Criança tem Direito de Aprender”. A iniciativa promove recu-
peração escolar aos alunos dos anos iniciais e ocorre nos 12 CE-
SAS da cidade, espaços destinados até então para atividades 
complementares na rotina dos alunos. Para aproveitar ainda 
mais a estrutura dos Centros Educacionais de Santo André, os 
cursos com diversas modalidades e as atividades com a co-
munidade também foram retomados. 

Grande conquista para a evolução dos alunos e para quem as-
sumiu o desafio deste resgate na Educação, como é o caso da 
monitora pedagógica do CESA Vila Sá e integrante do progra-
ma “Toda Criança tem Direito de Aprender”, Alcione Luzinete da 
Silva. “Passamos por treinamentos e formação e dispomos de 
material completo para as aulas. Nossa proposta agora é suprir 
essa necessidade de interação com o aluno em sala de aula, 
com um olhar mais direcionado às necessidades de cada um”. 

CLIQUE PARA VOLTAR
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NANASA ESTÁ 
DE VOLTA!

Após revitalização, o Núcleo de Apoio à Natação Adaptada de 
Santo André retomou as aulas para pessoas com deficiência.  
Com capacidade para atender 205 alunos, o espaço passou 
por intervenções como reforma da piscina com instalação de 
elevador, revisões hidráulicas e elétricas, pintura geral, entre 
outras medidas. Outra novidade é que em breve o equipa-
mento contará com mais uma unidade do Nanasa, desta vez 
no segundo subdistrito.

“Só quem precisa sabe o quanto o elevador ajuda para come-
çar e terminar a aula. O tratamento que recebo aqui é exce-
lente e eu fico muito feliz com o comprometimento de todos 
para que as aulas aconteçam da melhor forma possível”, elo-
giou a aluna Sueli Amaral Silva sobre o espaço que passou 
a oferecer mais qualidade e conforto para os munícipes com 
deficiência que usufruem do serviço.

CLIQUE PARA VOLTAR
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“A NATUREZA DEVOLVE 
O QUE NÃO É DELA”

O Programa “A Natureza devolve o que não é dela” já faz parte 
da grade escolar municipal e tem sido tema de atividades pe-
dagógicas que seguirão em destaque ao longo do ano letivo. 
Um exemplo é o projeto coletivo do Atendimento Educacional 
Especializado 2022 intitulado “Preservação Ambiental e Au-
tossustentabilidade” – a atividade traz como objetivo principal 
apresentar às famílias, às unidades escolares e a toda comuni-
dade, os trabalhos interdisciplinares desenvolvidos ao longo do 
ano letivo pelos alunos com deficiência no atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE) em Sala de Recursos. 

O projeto envolve todos os alunos que frequentam o AEE nos 
diferentes polos distribuídos pelo município de Santo André. 
Entre os assuntos abordados estão: água limpa e consumo res-
ponsável, jardim sensorial com plantas aromáticas utilizando 
materiais recicláveis, os 5 Rs da sustentabilidade, horta autoir-
rigável com garrafas pet e arte.
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Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de mar-
ço, dois docentes de Educação Física da rede municipal, Diego 
Pedreira e Patrícia Salvador, criaram uma exposição que trou-
xe destaque para algumas mulheres esportistas referência 
do nosso País. A iniciativa desenvolvida pelos profissionais da 
Educação Física estimulou um trabalho integrado entre dife-
rentes docentes e foi realizada na EMEIEF Homero Thon com o 
objetivo de valorizar e trazer visibilidade à mulher, neste caso, 
mulheres atletas, evidenciando não só suas conquistas, como 
também suas histórias, trajetórias e lutas. 

“A mulher no esporte exemplifica a luta pela igualdade de gê-
nero, pois a mesma sempre foi vista como sexo frágil, inca-
paz de se igualar socialmente e economicamente ao homem. 
Neste sentido o esporte é um instrumento de luta, resistên-
cia e possibilidades”, pontuou Patricia. “É fundamental esti-
mular e fomentar a curiosidade, reflexão e o senso crítico nas 
crianças, seja por meio de uma proposta motora ou de uma 
exposição”, concluiu Diego.

Asaléa de Campos (árbitra 
de futebol), Hortência (bas-
quete), Rayssa Leal (skate), 
Maria Esther Bueno (tênis), 
Amanda Nunes (artes mis-
tas marciais/UFC), Marta 
(futebol), Aída dos San-
tos (atletismo), Daine dos 
Santos (ginástica), Maya 
Gabeira (surf) e Maria Lenk 
(natação) estão entre os 
nomes selecionados.
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