Espaço reservado para divulgação das ações realizadas pelas escolas municipais sobre o tema
“educação fiscal”. Participe! Sua escola pode estar aqui nas próximas edições!!!

Atividades Pedagógicas propostas
A Escola Ione M. Parcianello participa do
Programa desde de 2003, quando o mesmo foi
instituído, sendo 4 anos de parceria desenvolvida.
Esta escola foi criada em 1982, na Vila Tomazetti, e
possui atualmente 10 professores e 155 alunos sob a
direção de Elenita Artmann Cardoso.
Para este ano, a escola programou
desenvolver as seguintes atividades: realizar
pesquisa de preço; realizar passeios na comunidade,
observando os benefícios conquistados e as
melhorias que precisam ser realizadas; criar painéis
informativos sobre Educação Fiscal para esclarecer a
comunidade; discussão do tema com os alunos,
através de palestras, filmes, textos, entrevistas;
esclarecer sobre direitos e deveres do cidadão.

A Escola Irmão Quintino, criada em 1974,
conta atualmente com 65 professores e 926 alunos
sob a direção de Nildo Inácio Tonin, localizada na Vila
Caramelo. Em 2005 a escola começou a participar do
Programa e desenvolver ações relativas ao tema
“educação fiscal”.
Dentre as ações programadas podemos citar:
pesquisa em jornal, revistas, livros sobre os diferentes
tipos de impostos; apresentação de fitas de vídeo
referentes ao tema “educação fiscal”; realizar
entrevistas com donos de alguns estabelecimentos
comerciais sobre a carga tributária paga pelos
mesmos;
trabalho
de
conscientização
para
conservação da escola; realizar levantamento dos
diversos bairros da cidade, constatando as melhorias
realizadas com a aplicação dos impostos; campanha
da escola, com a distribuição de panfletos à
comunidade, visando incentivar a preservação de
prédios públicos.
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II Seminário Regional de Educação Fiscal: dia 09/08, no
Seminário São José para professores da rede municipal e
estadual na abrangência da 8ª CRE.
Curso de Disseminadores do PEF: início em 01/08 para
professores da rede municipal.

Curso de Tutores: dias 20 e 21/03/06, na 10ª Delegacia
da Receita Federal. O curso capacitou tutores que serão
responsáveis por coordenar o Curso de Disseminadores.
Participaram pelo PMEF Regiane e Rozania.
1º Encontro de Formação Continuada: dia 26/04/06 no
Auditório da Receita Federal. Participaram 37 escolas
municipais.
Curso de Disseminadores do PEF: de 26/04/06 a
19/06/06, promovido pela ESAF, à distância, via Internet
com 80 horas/aula. Participaram 17 professores
municipais.
Apresentação do PMEF na URI Santiago: dia 02/06, no
URI – Debate: Responsabilidade Social, Fiscal e
Cidadania. O PMEF foi representado pela Coordenadora
Regiane.
Apresentação do PMEF na E. M. E. F. Miguel Beltrame:
dia 19/06 para professores e direção.
Apresentação do PMEF na E. M. E. F. Aracy Barreto

Escolas que se destacaram na arrecadação
de documentos fiscais no 9º e 10º trimestre
de 2006:
9º trimestre: janeiro a março/2006
Escola Municipal
Nº doc. fiscais
Vicente Farencena 9.240
Julio do Canto
6.660
Perpétuo Socorro
3.000
Total arrecadado 26.610
10º trimestre: abril a junho/2006
Escola Municipal
Nº doc. fiscais
Rejane G. Gervini
7.890
Perpétuo Socorro
5.250
Irmão Quintino
5.100
Total arrecadado 38.850
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