Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretarias de Município de Educação e das Finanças
Programa Municipal de Educação Fiscal

PROJETO: 7ª Edição - JOGOS PEDAGÓGICOS
REGULAMENTO
I. DA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO.
Art. 1º - O Projeto Jogos Pedagógicos desenvolve a temática Educação Fiscal em sua
sétima edição promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, através do Programa
Municipal de Educação Fiscal que é desenvolvido pelas Secretarias de Educação e
Finanças, com apoio da Receita Federal do Brasil, Universidade Federal de Santa Maria –
UFSM, Receita Estadual, 8ª Coordenadoria Regional de Educação e Câmara Municipal de
Vereadores.
Art. 2º - A criação dos Jogos Pedagógicos com o tema Educação Fiscal tem por finalidade
reunir estudantes e comunidade escolar, promovendo o intercâmbio sociocultural,
despertando no cidadão o conhecimento para que acompanhe a aplicação dos recursos
postos à disposição da Administração Pública, divulgando amplamente a função
socioeconômica dos tributos, estreitando as relações entre os cidadãos, buscando a
melhoria da qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania.
Parágrafo único – O Programa Municipal de Educação Fiscal entende que em
cada criador e ou jogador/participante encontrará o verdadeiro espírito competitivo,
colaborativo das atividades envolvendo os jogos pedagógicos, onde os objetivos
primam pela construção do conhecimento por meio de um processo característico
do jogo, os desafios, eles aguçam o entendimento humano no processo ensino
aprendizagem num ambiente de convivência fraterno e harmonioso.
II. DA FINALIDADE
Art. 3º – A finalidade dos Jogos Pedagógicos, a educação por meio do lúdico proporciona
obter um ensino mais eficiente aperfeiçoando o processo ensino-aprendizagem através de
técnicas didáticas consistindo numa prática inovadora e prazerosa, o jogo. Dentre essas
técnicas temos o lúdico, um recurso didático dinâmico que proporciona resultados eficazes
na educação, apesar de exigir extremo planejamento e cuidado na execução da atividade
elaborada. A culminância do trabalho de professores e alunos acontece na exposição no
estande da FEISMA 2017, Mostra Pedagógica da Secretária de Educação, assim como,
divulgação no site e no blog do PMEF, rede social, e publicação no Informativo Cid Legal,
Etc..

III. DOS PARTICIPANTES
Art. 4º - Poderão participar da Exposição professores ou estudante(s) regularmente
matriculado(s) e frequente(s) nas escolas da rede de ensino pública e particular de Santa
Maria e Região Central do Estado, desde que essas desenvolvam projetos de Educação
Fiscal em seus currículos.
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IV. DAS INSCRIÇÕES
Art. 5º - A inscrição do Projeto Estudante Cidadão é gratuita e poderá ser feita
pessoalmente na sede do Programa Municipal de Educação Fiscal, Rua Venâncio Aires,
2277 - Térreo ou pelo e-mail: educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br a entrega da ficha de
inscrição geral da escola, até dia 31/07/2017.

Parágrafo Primeiro: No momento da inscrição, os participantes autorizam o
PMEF a utilizar os materiais como imagem e/ou textos para fins de divulgação.
Parágrafo Segundo: No ato da inscrição, devem apresentar os anexos: anexo I, ficha
de inscrição geral; anexo II, ficha de inscrição específica do Projeto Jogos Pedagógicos
e anexo III Plano de aula.
.

V. DA APRESENTAÇÃO
Art. 6º - Os jogos deverão apresentar os seguintes itens em seu manual de instrução:
Objetivo
Público Alvo (faixa-etária)
Peças que compõe o jogo
Regras do Jogo:
Início e Término do Jogo
Quem vence o jogo:

Art. 7º - Serão aceitos jogos, inscritos de forma individual e/ou grupos de estudantes,
orientados por um professor. O tema será adequado ao tema central Cidadania e Participação
Social, o qual abrangerá os seguintes subtemas:
Função Social dos Tributos;
Ética; Cidadania;
Orçamento Público e Participação Popular;
Patrimônio Público;
Combate a Pirataria;
Saúde Pública;
Respeito ao próximo e as diferenças;
Direitos e Deveres;
A questão ambiental;
Segurança Pública.
Art. 8º - Os jogos é o resultado do trabalho de sala de aula, a criação dos jogos é um
processo de construção do conhecimento a exposição e apresentação do trabalho acontece
em Mostra Pedagógica da Secretária de Educação, na Escola assim como, divulgação no site
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e no blog do programa, publicação no Informativo Cid Legal e exposição em estande na
FEISMA 2017.
VI. DO CRONOGRAMA
Art. 9º - A participação e apresentação obedecerá ao seguinte cronograma:
Até 31/07/2017 - ficha geral de inscrição da escola– na sede do Programa Municipal de
Educação Fiscal ou pelo e-mail: educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br.
Até 31/07/2017 – Projeto da escola.
Até 31/9/2017 – Mostra na Escola
Novembro 2017 Participação na Mostra Pedagógica Secretaria da Educação
Até 31/07/2017 _ Entrega do Anexo - na sede do Programa Municipal de Educação Fiscal
ou pelo e-mail: educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br
Até 19/10/2014 – Entrega do(s) jogo(s) para exposição na FEISMA 2017.

VII. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 10º - A Comissão Organizadora dos Jogos da Educação Fiscal é composta por:
Rosaura Vargas – Coordenadora Geral do PMEF
Adriana Aires Pereira– Coord. Adjunta do PMEF – SMEd
Rozania Mossate Rosa - Disseminadora do PMEF
Pedro Henrique Madeira Lucca – Estagiário no PMEF
Valnes Gamarra de Camargo – 8ª CRE
Luis Augusto Franco de Moraes – SMEd/SM
Ivanice Zanini Shultes – 8ª Delegacia da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul

Santa Maria, 10 de março de 2017.

Rosaura de Fátima de Oliveira Vargas
Coordenadora do PMEF

Adriana Aires Pereira
Coordenadora Adjunta do PMEF
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