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Esporte e Cidadania

Bruno da Silva (João da Maia
Braga), Jéssica da Silva Rodrigues (Escola Reverendo Alfredo Winderlich) e
Isadora Rita Garces (Escola Dom Luíz
Victor Sartori) foram os alunos vencedores do Concurso “Esporte e Cidadania”, lançado pelo Programa Municipal
de Educação Fiscal (PMEF) em parceria com o Esporte Clube Internacional.
Como recompensa, ganharam ingressos para assistir à partida do time de
Santa Maria contra o Juventude, válida
pela semifinal do Campeonato Gaúcho
2008.
“Sem dúvida, essa atividade
foi muito importante, pois tratou de
duas questões muito relevantes hoje: a
cidadania e o esporte”, afirmou Maria
Bernadete Tólio, supervisora da Escola
Municipal Dom Victor Sartori.
O concurso foi lançado no mês
de abril com o intuito de promover a
valorização do esporte local e a integração deste com o exercício da cidadania. Os estudantes da rede municipal
de ensino, regularmente matriculados,
participaram das categorias 1º ao 4º ano
(desenho), 5º ao 9º ano (texto) e Ensino
de Jovens e Adultos – EJA (texto).
Na categoria desenho, os alunos
criaram um desenho que contemplasse
os temas: INTER-SM e CIDADANIA.
Já os textos foram construídos com um

OS VENCEDORES

Jéssica Rodrigues lê o texto vencedor para colegas, professores e para a Coordenadora do PMEF

limite de 10 linhas, abordando os temas
VALORIZAÇÃO DO ESPORTE, INTER-SM e VIVÊNCIA DA CIDADANIA.
Os vencedores das três categorias foram conhecidos na quintafeira do dia 17 de abril, depois que a
comissão julgadora avaliou os trabalhos
enviados por cada escola inserida no
projeto. “Estou muito contente, é realmente muito bom receber esse reconhecimento. A classificação de um outro
aluno meu, Ivan dos Santos, da Escola
Lívia Menna Barreto, deixou-me ainda
mais contente”, destacou Antônia de
Lourdes Silveira, professora da Escola
Irmão Quintino.
A Coordenadora do PMEF, Ro-

1º ao 4º ano (desenho)
1º LUGAR: Isadora Maffini Garces (Dom Luiz Victor Sartori)
2º LUGAR: Manuela dos Santos Cavalheiro (Irmão Quintino)
3º LUGAR: Bruno Alexandre Flores (Zenir Aita)
5º ao 9º ano (texto)
1º LUGAR: Jéssica Rodrigues (Reverendo Alfredo Winderlich)
2º LUGAR: Suelen Braga do Nascimento (João Hundertmark)
Prêmio Destaque (O esporte: um bem à nossa vida)
Ivan dos Santos (Lívia Menna Barreto)
EJA - Educação de Jovens e Adultos (texto)
Bruno da Silva (João da Maia Braga)

saura Vargas, chamou a atenção para o
curto espaço de tempo que professores
e alunos tiveram para se mobilizar em
torno do concurso. “A participação das
escolas foi significativa. Em apenas
uma semana toda a comunidade escolar estava mobilizada e o resultado foi
extraordinário. Estão de parabéns todos
aqueles que participaram deste evento
e, juntos, deram uma verdadeira aula de
cidadania”, argumentou.
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Participação de todos
Para você que está, agora,
tomando conhecimento do que é
Educação Fiscal, é importante desta
car o fato de não se tratar de um projeto de um só governo, trata-se sim,
de um programa permanente, desen
volvido em âmbito Federal, Estadual
e também em diversos municípios do
Brasil. Cada região o desenvolve de
acordo com seus princípios e particu
laridades.
Santa Maria, por exemplo,
que iniciou seu programa em 2002, é
reconhecida pela Receita Federal com
grande sucesso no âmbito municipal.
A base de apoio do programa desenvolvido no município está formada
pela Prefeitura, e outros órgãos públi
cos, como a AM Centro, a 8ª CRE,
a Câmara de Vereadores e a própria
Receita Federal.
As 70 escolas que hoje estão
inseridas no programa trabalham com
total liberdade, cada uma abordando
o tema a partir da sua maneira de ver
a questão. O programa é trabalhado,
em sala de aula, de forma interdisciplinar, de acordo com os conteúdos o
professor adapta o tema.
O Programa de Educação
Fiscal utiliza a escola como principal
meio de ação. Mas, acima de tudo, o
Programa é para todos, para qualquer
pessoa da sociedade. Então, se você
acredita em um futuro melhor para o
nosso País, acredita na construção de
uma sociedade mais justa, participativa e que exerça um forte controle
social, junte-se ao programa. Existem
inúmeras formas para participar.
Contamos com você!

Os impostos:
dos cálculos à
sua aplicação
Foi visando levar aos alunos
“situações-problemas” reais que eles
terão que enfrentar quando adultos que
a Direção da Escola Municipal Padre
Nóbrega desenvolveu diversas atividades extra-classe com os alunos. O
trabalho começou a partir da análise
dos principais impostos e o resultado de
toda a pesquisa chegou até a comunidade através da produção e distribuição
de um folder informativo.
Partindo dos conceitos e idéias
disseminados pelo Programa de Educação Fiscal, professores e alunos da escola começaram verificando as alíquotas
do COFINS, PIS e ICMS para a comunidade. Os próprios alunos trouxeram
as faturas para a realização do estudo.
Algumas turmas traba-lharam com porcentagem, acréscimos, descontos e juros de compras realizadas no comércio
da cidade de Santa Maria.
Foi explorada ainda a fatura da
energia elétrica, analisando os impostos
incidentes e suas competências, bem
como o significado de cada um e a diversidade de alíquotas. Com este trabalho, surgiu a necessidade de saber onde
os valores dos impostos são aplicados e

educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br

Site:

www.santamaria.rs.gov.br/educacaofiscal

como é feita sua cobrança.
As crianças realizaram também
uma pesquisa de preços dos principais
produtos pertencentes à cesta básica de
Santa Maria, comparando-os com os de
outros estados e regiões. Através dos
conhecimentos adquiridos, os alunos
confeccionaram um folder informativo,
de incentivo à comunidade sobre o exercício da cidadania, que foi distribuído
na mostra pedagógica do final do ano.
Mostra
Pedagógica
reuniu todo o trabalho de pesquisa
produzido pelos
alunos. A comunidade pôde acompanhar de perto a
Educação Fiscal
na escola
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Este foi o folder distribuído durante a
Mostra Pedagógica.
A idéia foi mobilizar toda a
comunidade para as questões levantadas pelos alunos

No dia 25 de abril,
as professoras
do turno da tarde
da Escola Padre
Nóbrega receberam com carinho
a apresentação do
PMEF

Espaço - Escola

Conscientizar para a cidadania!
Com a ajuda dos professores, a
criançada confeccionou diversas
caixas coletoras: a idéia era
envolver toda a comunidade na
arrecadação de notas fiscais
para a escola!

Depois de assistir o vídeo:
mãos à obra! É hora de criar
um desenho a partir do assunto
abordado no documentário

Positivo retorno ao PMEF

A Escola Municipal Pinheiro
Machado começou suas atividades
junto ao Programa de Educação Fiscal
em 2004. Ausente em 2006, retornou
com força em 2007.
O reinício das atividades foi
marcado oficialmente com a palestra
da Coordenadora do Programa, Rosaura Vargas. A idéia foi envolver também os pais dos alunos, e assim contribuir na mudança de comportamento
da comunidade em relação a assuntos
como corrupção, sonegação e pirataria.
Durante o ano inteiro foram
realizadas diversas ações junto aos
alunos: palestras, conversas informais,
filmes, criação de cartazes, desenhos,
slogans, histórias em quadrinhos e
paródias. Estas atividades visavam

discutir a importância dos tributos e a
fiscalização dos gastos públicos.
Na Semana da Pátria, em passeata pelas ruas do bairro Parque Pinheiro Machado, alunos, professores e
funcionários da escola reivindicaram
melhorias de urbanização e uma melhor aplicação do dinheiro público em
favor da comunidade. Isso tudo através
de cartazes, faixas e banners contendo
frases de estímulo à participação da
comunidade.
O relatório anual de atividades entregue pela escola comprovou
o sucesso das ações: “com uma abordagem voltada para a prática da cidadania, a escola continuará desenvolvendo estas e outras ações em 2008,
uma vez que comprovamos que foi
positiva a participação no PMEF”.
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“Escola: espaço de cidadãos
autônomos, reflexivos e atuantes”. É a
partir deste viés que a escola municipal
Professor Sérgio Lopes criou um projeto de Educação Fiscal voltado a reconstruir uma comunidade escolar mais
justa e igualitária, a partir da conscientização dos cidadãos sobre o seu papel
na sociedade.
Para buscar atingir esse propósito, as atividades começaram a partir
do vídeo “Aprendendo a ser cidadão”,
fornecido pelo Programa Estadual de
Educação Fiscal. Eles assistiram o documentário e depois formaram grupos
para desenvolver diferentes atividades,
como a produção de desenhos, a construção de caixas coletoras de notas fiscais e entrevista na comunidade da Vila
Renascença.
As caixas foram colocadas nos
estabelecimentos comerciais próximos
à escola. Já o questionário era composto
de perguntas como: “você costuma pedir
nota fiscal? Por quê?”; “você conhece
os direitos dos cidadãos?”; e “você participa da associação comunitária?”.
Os desenhos produzidos pelo
primeiro grupo foram expostos nos
corredores da escola. A partir da análise
do questionário, direção e alunos chegaram à seguinte conclusão: “a comunidade não tem clareza do porquê solicitar nota fiscal, mas a grande maioria
mostrou-se motivada a colaborar com
a escola na coleta. Assim, é importante
intensificar o trabalho de conscientização do papel do cidadão, visando tornar
a comunidade mais autônoma e atuante
em benefício de toda a sociedade”.

Notícia!
Em pauta, a educação!
Entre os dias 28 e 31 de maio,
Santa Maria estará recebendo o Fórum
Mundial de Educação. E o Programa
Municipal de Educação Fiscal estará
presente neste importante evento.
Para o dia 29 está agendado
um debate a partir do tema: “Educação
cidadã para uma cidade educadora”.
Os debatedores serão Carlos Luciano
Sant’Anna (Santa Maria), Leslie Toledo
(Espanha), Roberto Bordin (Gramado)
e Sofia Cavedon (Porto Alegre). Rober-

to Padilha, (São Paulo) será o mediador,
e os relatórios ficarão à cargo de Vera
Lúcia Machado da Silva (Santa Maria).
Já no dia 30 acontece a “Oficina da Cidadania”, das 14h às 21h, no CDM.
Durante os quatro dias do evento, as escolas estarão expondo através
de pôsters o seus trabalhos de Educação
Fiscal, com imagens, gráficos, projetos
e pesquisas. O eixo temático em que se
enquadra a Educação Fiscal é Educação
e Ética Planetária.

Cid Legal / 10ª edição
www.santamaria.rs.gov.br/educacaofiscal

Desfile dos 150 anos

Santa Maria comemorou com
orgulho, no dia 17 de maio, os 150 anos
de emancipação política da cidade.
Entre as diversas festividades programadas, um dos destaques foi o desfile
temático, que reuniu na avenida Medianeira mais de 5 mil pessoas.
Durante o trajeto de 1,5 mil
metros da Medianeira, a apresentação
trouxe homenagens ao Inter-SM e Riograndense, à família ferroviária, à escritores e músicos locais ou até mesmo
figuras populares, como Claudinho Cardoso e Paulinho Bilheteiro. Através de
carros alegóricos e personagens, o desfile retratou a lenda da índia Imembuí, a

cidade universitária, as etnias, e outros
aspectos da cultura santa-mariense.
No meio da multidão, também foi possível destacar a presença de
alunos de cinco escolas participantes
do Programa de Educação Fiscal: as
EMEFs Adelmo Simas Genro, Luizinho
de Grandi - CAIC, Pedro Kunz e Vicente Farencena, e a EMEI João Franciscato.
Com cartazes, faixas e vestindo os figurinos produzidos para as atividades do PMEF, alunos e professores
das cinco escolas reforçaram ainda mais
o espírito de participação e cidadania
pregado pelo desfile.

Eliminatórias do
II Festival

O prazo para as escolas inscreverem-se no II Festival Cid Legal
- Canta e Dança já está encerrado. O
próximo passo agora é agendar, junto
à equipe do PMEF, a data para a realização da fase eliminatória, que deve
acontecer nos meses de junho e julho.
É neste momento que as escolas irão
selecionar quem irá representá-las na
fase regional do concurso.
As instituições foram divididas em cinco regiões da cidade: Norte
(9 escolas), Sul (14), Leste (8), Oeste
(15) e Camobi (9). Como é grande o
número de escolas que irão participar,
a dica é não deixar para a última hora,
para evitar confrontos de datas.
Luizinho de Grandi - CAIC,
Pinheiro Machado e Bernardino Fernandes são as escolas que já confirmaram suas eliminatórias.

Aconteceu!!!

Na avenida Medianeira, alunos da Escola Municipal Vicente
Farencena exibiam com orgulho o figurino da Educação Fiscal

Notícias do Legislativo

No mês de maio foram diversas as atividades alusivas aos 150 anos do
Município. Na Semana da Câmara, destacamos o lançamento de duas obras: “Os
trabalhadores da V.F.R.G.S: Profissão – Mutualismo – Cooperativismo”, de João
Rodolpho Amaral Flores, e “Apontamentos sobre a história da arquitetura de
Santa Maria”, de Vani Foletto, Janea Kessler, Nilda Jacks e Edir Bisognin.
Nessas obras, nota-se a preocupação do Poder Legislativo em incentivar
o desenvolvimento cultural e educacional. Assim, realiza anualmente o projeto
institucional “Lei do Livro”, que visa selecionar e publicar até dois livros por
ano que falem sobre Santa Maria. Estes, então, são lançados na Feira do Livro e
distribuídos gratuitamente a escolas, bibliotecas e entidades de ensino e pesquisa
da cidade.
Com essa proposta, nosso projeto fomenta a necessidade, manifestada
pelas escolas, de referências bibliográficas sobre o Município. Assim, acreditamos contribuir para a formação cultural, educacional e cidadã dos santa-marienses.
Presidência da Câmara de Vereadores

2 de abril- aconteceu em Porto Alegre,
na Sede da FIERGS, a cerimônia de entrega do Prêmio “Construindo a Nação”.
A EMEF Edy Maya Bertóia, de Santa
Maria, esteve presente através do projeto
“Recreação e Cidadania”, coordenado
pela Educadora Especial Lisete Maria
Massulini Pigatto.
8, 9, 23, 25 e 26 de abril- as escolas João
Franciscato, José Paim de Oliveira, Walter Jobim, Padre Nóbrega e Vila Vitória
receberam, respectivamente, o Programa
Municipal de Educação Fiscal (PMEF)
para palestras de apresentação do programa.
14 de maio- Palestra aos alunos, professores e direção da Escola Municipal
Zenir Aita, integrando a programação de
aniversário da escola.

Agenda!!!

26 de maio- Palestra motivacional sobre
o Programa de Educação Fiscal aos professores e direção da Escola de Ensino
Fundamental Medianeira, com a presença
do Delegado da Receita Federal, Carlos
Luciano Sant’Anna, às 17h30min.
28 a 31 de maio- Fórum Mundial de Educação em Santa Maria.
11 de julho- Eliminatórias do II Festival
Cid Legal – Canta e Dança na Escola
Bernardino Fernandes.
12 de julho- Eliminatórias nas escolas
Pinheiro Machado e Luizinho de Grandi.

