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

A Escola Altina Teixeira participa do
Programa de Educação Fiscal desde 2003. Esta
escola foi criada em 07/04/72, na Vila Caramelo e
possui atualmente 390 alunos, sob a direção de
Dilmar Diniz da Silveira .
O objetivo principal do Programa na escola é
“incentivar e conscientizar os alunos sobre a
importância da ética e dos valores para realizar-se
como pessoa em todas as dimensões”. Para este
ano, a escola programou desenvolver as seguintes
atividades: discussões do tema em grupo, pesquisas
sobre impostos, confecção de jornal, elaboração de
redações e histórias em quadrinhos. Deve-se
destacar a participação dos alunos no desfile em
homenagem a Pátria no dia 06/9/06 onde levaram
faixas falando sobre o tema educação fiscal.

•

•
•
•
•

Premiação dos alunos da E. M. E. F. Perpétuo
Socorro: dia 31/08 pela encenação da esquete
teatral “Fiscalito e a Revolta das Notas Fiscais” no
II Seminário Regional de Educação Fiscal.
Aula presencial na Receita Federal: dia 01/09 para
os alunos do Curso de Disseminadores do
Programa de Educação Fiscal.
Aula presencial na Receita Federal: dia 01/09 para
os alunos do Curso de Disseminadores do
Programa de Educação Fiscal.
Aula presencial na E. M. E. F. Oscar Grau: dia
05/09 para os alunos do Curso de Disseminadores
do Programa de Educação Fiscal.
Reunião de Sensibilização na E. M. E. F. Duque de
Caxias: dia 06/09 para professores e direção.
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A E.M.E.F. Miguel Beltrame foi criada em
02/04/1974 e está localizada na Vila São José. Conta
hoje com 205 alunos, da pré–escola ao 9º ano e com a
direção de Marilene Gabriel Dalla Corte.
A escola iniciou seu projeto com uma
conscientização dos alunos na comunidade escolar,
associada ao Dia Mundial do Meio Ambiente, levantando
problemas como: lixo, esgoto, falta de pavimentação,
casas sem infra-estrutura. Realizaram um passeio pela
cidade, visitando vários locais importantes, como prédios
públicos e pontos turísticos.
Logo depois, discutiram com os alunos a questão
do tributo e da fiscalização de sua aplicação para a
melhoria da qualidade de vida da comunidade. Na
semana da Pátria realizaram uma caminhada cívica onde
distribuíram panfletos, confeccionados pelos alunos e na
semana de aniversário da escola realizaram uma
gincana, onde coletaram notas fiscais.

Panfletos do projeto “Aprendendo a ser cidadão”,
distribuídos para a comunidade.

• 27/10/06 – Demonstração do PMEF ao Centro
Educacional N.S. Providência.
• 29/10/06 – 16h FEISMA- Encenação da peça
“Fiscalito e a revolta das notas fiscais”.
• 01/11/06 - Reunião na E.M.E.F Lourenço Dalla Corte.
• 03/11/06 – Apresentação do PMEF na E.M.E.F
Renato Nocchi Zimermann.

Escolas que se destacaram na arrecadação de
documentos fiscais no 11º trimestre:
11º trimestre: julho a setembro/2006
Escola Municipal
Nº doc. fiscais
Ione Parcianello
9.990
Perpétuo Socorro
9.840
Vicente Farencena
8.850
Total arrecadado
70.440
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