Espaço Escola -

Esse é o lugar em que as escolas mostram suas atividades e divulgam seus projetos. A próxima pode ser a sua!!

Educação Fiscal no CAIC
A EMEF Luiznho de
Grandi (CAIC), participa do Programa Muni
cipal de Educação Fiscal desde 2004, conta
com 850 alunos, sob a
direção de Nadir Carvalho. Os alunos vem
desenvolvendo trabalhos sobre cidadania ,
amor, justiça, combate
ao preconceito envolvendo sempre a Educação Fiscal.
O CAIC promoveu na Semana da

Consciência
Negra,
de 13 a 20 de novembro, exposições de trabalhos que contavam a
história Afro- brasileira
com maquetes e senzalas, lugares que foram
habitados por negros.
Os cartazes com o tema
Educação Fiscal, abordavam cidadania, deveres do cidadão com
o estado , direito de pedir a nota com o lema
Peça a Nota. A escola
vem desenvolvendo o

Trabalho realizado pelos alunos

Projeto de valores que
é coordenado pela orientadora educacional Maria
Helena Conte. Trabalhamos a cidadania unindo a

Educação Fiscal, porque
as crianças exercendo
seus deveres podem também exigir seus direitos,
explica Maria.

Vicente Farencena realiza concursos
A escola Vicente Farencena conta com
430 alunos, sob direção de Ana Maria Londero
e participa do PMEF desde 2003. Nesse ano a
escola realizou concursos sobre o tema Educação Fiscal. Os alunos escolheram o lema da escola. O vencedor foi Rodrigo Fonseca do 7o ano
com o lema  Educaçao Fiscal é Fundamental.
A aluna Rayana Feltrin do 5o ano criou um mascote, para que ele seja um ajudante do Cid Legal .
Rodrigo escolheu o lema da escola

Aconteceu!!!!!

27/10 - Adesão da primeira Escola Particular
Nossa Senhora da Providência ao PMEF
25/11 - Apresentação de trabahos sobre Educação
Fiscal na EMEF Irmão Quintino
25/11 - Exposição de trabalhos sobre Educação
Fiscal na Escola Lourenço Dalla Corte.
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Agenda !!!!

01/12 - Feira de Ciências na EMEF Miguel Beltrame, com encenação de uma peça teatral abordando
o tema Educação Fiscal, aprendendo a ser cidadão
05/12 - Encenação na EMEF Luizinho de Grandi, para
alunos do 1o ao 5o ano, professores e direção, pelos estudantes da Escola Municipal Perpétuo Socorro, do esquete teatral Fiscalito e a revo lta das notas scais,
13/12 - Evento de certicação das 35 escolas municipais
que participaram do Programa Municipal de Educação
Fiscal no ano de 2006, às 14 horas, no auditório da
Receita Federal.

Contato!!!
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