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PMEF recebe prêmio
“CONSTRUINDO A NAÇÃO”

O prêmio foi concedido
pelo Instituto da Cidadania Brasil e CNI/SESI, em
parceria com a Confederação Nacional da Indústria/
Serviço Social da Indústria
(CNI/SESI),
Anhanguera Educacional e Fundação
Volkswagen, com o apoio do
Consed – Conselho Nacional
de Secretários da Educação.
O objetivo é estimular a cidadania nas escolas públicas
e privadas por meio de projetos criados por alunos e
professores, visando beneficiar a comunidade.
O Instituto tem como
meta destacar e valorizar as
ações que as escolas públicas e privadas realizam com
seus alunos no diagnóstico
de problemas e em ações
práticas para minimizar as
dificuldades
encontradas
nas comunidades onde estão
situados. Além disso, conta

com pessoas que efetivamente querem preservar valores morais, éticos, exigir
seus direitos e cumprir suas
obrigações para empreender
mudanças positivas e significativas. Ao longo dos seis
anos de prêmio Construindo
a Nação, as escolas têm ensinado que da união resulta a
superação, e este é o grande
segredo para se construir
um projeto de cidadania.
O prêmio procura valorizar o papel do educador
no processo de formação
do seu aluno como cidadão
e estimular os estudantes a participar ativamente
dos projetos de sua escola,
preparando-os para a vida.
Visa também motivá-lo a se
tornar empreendedor e participar das soluções que sua
comunidade demanda, e ainda de sua cidade, estado e
país.

Santa Maria recebe,
através do trabalho desenvolvido pelo PMEF, escolas,
direção e alunos, o reconhecimento desse prêmio, demonstrando a união, cidadania, trabalho e cooperação.

Essa participação atingiu de
forma direta 18.331 alunos,
da rede Municipal, Estadual
e Particular de Santa Maria
e indiretamente toda comunidade santa-mariense.
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Teatro Resgata a Cidadania
Promover a integração entre a arte e o
exercício da cidadania
por meio de um festival
de teatro, esse é o objetivo do Educação Fiscal Em Cena. A iniciativa
é do Programa Municipal de Educação Fiscal e
conta com apoio da Receita Federal do Brasil
e do Programa Estadual
de Educação Fiscal.

A mostra busca estimular a produção teatral
destinada às crianças
e aos adolescentes, incentivando a participação do jovem e ampliando a divulgação do tema
Educação Fiscal na área
cultural. Fazem parte da iniciativa escolas
que já trabalham com o
programa de educação
fiscal. Em 2011, a Mostra Educação Fiscal em
Cena acontece no Clube
Caixeiral às 14 horas do
dia 10 de novembro.
Venha participar!

Público Educação Fiscal em Cena
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Colégio Tiradentes
da Brigada Militar
de Santa Maria
O problema da dependência química foi o tema escolhido pelo Colégio Tiradentes
da Brigada Militar para interpretar a peça “Paranóia”.
Trabalhada pelas disciplinas de Inglês, Português e
Ensino Religioso e dirigidos
pela professora de inglês, Maria Bárbara, os alunos/atores,
interpretam a história de um
jovem dependente de crack
que transforma sua vida ao
consumir a droga.
No teatro, são apresentados depoimentos arrasadores, em inglês e português,
tudo ao som de músicas cantadas pelos alunos. A narrativa aborda um tema que vem
sendo pautado diariamente
em nossa sociedade. O uso
de drogas pelos jovens vem
crescendo expressivamente e
acabou se tornando um problema social.
Através dessa iniciativa, a
conscientização e a informação podem ser passadas de
jovem para jovem através da
educação e do comportamento cidadão.
Confira a opinião da Professora Vanessa Roth da Comissão de Avaliação: “Parabéns! Interpretação, música
e informação aliados ao conteúdo desenvolvido na escola.
Tema muito pertinente, já que
infelizmente temos um número grande de jovens indo por
este caminho, que não tem
volta. Portanto, devemos informar, alertar, consientizar
os nossos jovens, que existem
coisas maravilhoras na vida
para serem aproveitadas e a
educação é o caminho para
conscientização. Leitura clara
e com interpretação. Ótima
apresentação!”

Alunos:
• Lohanne Mainardi
• Leonardo Nascimento
• Dionata Hale
• Luiz Felipe Basso
• Ian Sangoi
• José Mauro Filho

Comissão
Avaliadora
Opinião

Lohanne Mainardi

Leonardo Nascimento e Lohanne Mainardi

Mais importante que o resultado final do projeto e a
apresentação, é o processo de
aprendizagem dos estudantes.
O aparente amadorismo e lugar comum de algumas encenações são irrelevantes quando se
leva em conta que a maioria das
escolas não trabalha as artes
cênicas na disciplina de Educação Artística. O fato de montarem uma encenação, onde
o objetivo maior é educar para
a cidadania, é visível o crescimento em ousadia e qualidade
de ano para ano, marcando indelevelmente a alma e o caráter
dos estudantes participantes.
Buscar na arte o suporte para a
educação foi ponto fundamental, pois a arte é uma educadora
de rara capacidade pedagógica
sob o manto da ludicidade.
Prof. Hiram Nunes

Integrantes

José Mauro, Yan Sangoi, Dionatta Lisboa, Lohanne Mainardi,
Leonardo Nascimento e Felipe Basso

- Izabel Cristina Boeira, professora de Artes Cênicas, representando a 8ª CRE;
- Vanessa Juliane da Silva Roth,
professora de Educação Física,
especialista em Dança, representando a 8ª CRE;
- Maria Fátima Vieira Marques,
professora de Artes Cênicas, representando a 8ª CRE;
- Vera Maria Antoniazzi, Auditora, representando a Delegacia
da Receita Federal do Brasil;
- Hiran Nunes, professor, representando a Secretaria de Município da Educação.
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EEEF Almiro Beltrame
Abordando o tema sonegação fiscal, o grupo da escola Almiro Beltrame tratou do
assunto impostos por meio
do teatro “Lições de Cidadania”, organizado pelos
alunos e pela professora Izane Maria Dalla Nora na disciplina de Educação Artística.
Refazendo o ambiente de
uma loja, os alunos mostraram a atitude de uma cliente
que ao comprar uma mercadoria e exigir o documento
fiscal não obteve retorno. Sua
conduta foi a de denunciar
o estabelecimento à Receita Estadual. O órgão competente notificou a responsável
pela loja que não apresentando provas suficientes para se
inocentar, recebeu uma multa e sua loja foi interditada até
que toda a dívida fosse sanada.
Depois de somada a dívida
foi possível constatar que a
mesma era maior que o lucro
obtido pela loja no período
em que houve sonegação fiscal. Arrependida, a dona do
estabelecimento se conscientizou dos problemas que causou a seu estabelecimento e a
comunidade.
A iniciativa, que partiu
também dos estudantes, visa
tratar um assunto de extrema importância e que pode
ser visto com frequência em
nossa sociedade. Através dos
alunos, o aprendizado sobre
sonegação fiscal pode ser levado para várias esferas da

sociedade, ajudando a conscientização de vários meios.
Opinião da Auditora Vera
Antoniazzi da Comissão de
Avaliação: A abordagem dos
temas relacionados à Educação Fiscal foi muito boa, rica
em detalhes e demonstrou
muita criatividade e estudo.
Caracterização muito adequada e boa postura em cena.
Alunos:
• Viviane Fogiatto Pivetta
• Matheus Carvalho Vieira
• Nathana Dalla Possa Gazolla
• Ana Luiza Pivetta
• Milena Farias Rigon
• Paola Ferreira

Matheus e Nathana

Pedagogicamente
Falando...
“Nas atividades teatrais são
desenvolvidas todas capacidades corporais como: percepção,
sensibilidade, expressividade,
criatividade e comunicação. Por
sua vez a expressão corporal,
abrange os cinco sentidos, o
equílibrio, a energia, a contração,
o caminhar, o correr, o saltar, as
articulações do corpo, espaço e
elementos sonoros. Expressão
Vocal desenvolve os recursos
vocais do indivíduo, compreendendo a dicção, articulação e
pronúncia correta das palavras.”
Profª Izane Maria Dalla Nora

Paola, Nathana e Matheus

LEGISLATIVO E ASMAR FIRMAM PARCERIA PARA RECICLAGEM DE MATERIAL
Preocupada com a questão
da sustentabilidade e da consciência ambiental, a Câmara de
Vereadores de Santa Maria e a
Associação de Selecionadores de
Materiais Recicláveis (ASMAR)
firmaram, no começo de agosto,
termo de compromisso para reciclagem de material descartado
pelo Legislativo. O ato foi prestigiado pelo secretário de Proteção
Ambiental, Luiz Alberto Carvalho
Junior.
Conforme acordo de parceria,
o Parlamento irá destinar materiais, como papel e plástico, à ASMAR para fins de reciclagem. Não
existirá transferência de recursos
financeiros entre as partes. Cabe
à Câmara possibilitar livre acesso

dos cooperados da Associação ao
local da coleta, dentro dos dias
e horários a serem estipulados.
Além disso, o Legislativo irá acondicionar o material descartado
em condições de recolhimento,
entregando, os itens não orgânicos em recipientes com capacidade de 100 litros.
Já a ASMAR tem a responsabilidade de transportar os
volumes coletados diretamente
do Legislativo até o galpão de
triagem. Deve, também, registrar
o peso dos materiais doados pela
Câmara bem como os valores recebidos pela venda.
Texto: Clarissa Lovatto
Foto: Lucian Ceolin
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EMEF Aracy Barreto Sacchis
A escola Aracy Barreto Sacchis trabalhou de forma interdisciplinar. A
professora de Educação Artística,
Michele Figueira, autora do texto,
retoma os conteúdos desenvolvidos
nos anos finais, na disciplina de história. Representada pelos alunos do
9° ano, a peça “E agora, quem
paga?” desenvolve o tema dívida
externa brasileira, ressaltando os
principais eventos que geraram a
tão robusta dívida.
A interação dos personagens
acontece por meio de um diálogo
crítico a cerca da temática, questionando no desenrolar da história o
processo econômico e social brasileiro. Explica o porquê de estarmos
pagando tantas dívidas e para onde
vai nosso dinheiro.
O teatro mostra os papéis de
personagens atuantes na história
brasileira como Pedro Álvares Cabral, os índios, os negros, nossos
Presidentes, até o povo, exemplificando a história de cada um e suas
revoltas.
Opinião da professora Michele Spall Figueira: “O sucesso
desta peça é fruto de trabalho e
dedicação coletivos, onde primeiramente ocorreu o levantamento
das temáticas de interesse dos
alunos, seguido pela realização
de pesquisas acerca dos assuntos
e suas implicações, e, feito isso,
aconteceu a construção criativa
do roteiro de acordo com o material e a mensagem que quisemos
passar na linguagem teatral.”
Opinião da Professora Vanessa Roth da Comissão de Avaliação: Excelente trabalho! Texto riquíssimo, com conteúdo e análise
crítica. Pesquisa histórica e figurinos de acordo com a prosposta,
sonoplastia também agregou valor. Ótima interpretação! Apresentem o trabalho nas escolas estaduais e municipais, divulguem!

Personagens
•Brasileira comum representa todos os brasileiros;
•Pedro Álvares Cabral, o
português que dizem ter descoberto o Brasil;
•Índia representa os nativos
brasileiros e seus descendentes;
•Escrava representa os africanos e seus descendentes;
•Princesa Isabel que assinou
a Lei Áurea, aboliu a escravatura;
•Presidente Lula, ex-presidente do Brasil;
•Fazendeiro, cafeicultores
tinham uma enorme influência
no Brasil;
•Presidente Juscelino
Kubitschek, autor do célebre lema, “cinquenta anos em
cinco”;
•Presidente Médici autor do
“milagre econômico”.

Apresentação da peça “E agora, quem paga?

Camila Luise Frigo Pinto (Princesa Isabel), Daiane Nascimeno da
Silva (escrava) e Natieli de Araújo Vargas (brasileira).

Nikolas Bianquine (Presidente Lula), Fernando Pedron Dias (Presidente Médici), Adilson Barcelos Fávero (fazendeiro) e Braian
Gonçalves Nunes (Presidente Jucelino Kubitschek).

Daiane Nascimento da Silva (escrava), Natieli de Araújo Vargas (brasileira) e Éschila Mitiele Gomes Lima(índia).

Natieli de Araújo Vargas representando todos os brasileiros e alguns itens da
pesada carga tributária que pagamos.

No site do Programa de Educação Fiscal, você encontra notícias,
agenda e confere os informativos anteriores.
Nos blogs, além de notícias do Programa e das Escolas, também
disponibilizamos material pedagógico enviado pelos professores e
outras sugestões envolvendo os temas de Educação Fiscal.

Acesse:
Site: www.santamaria.rs.gov.br/educacaofiscal
E-mail: educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br
Blog: educacaofiscalsantamaria.blogspot.com/
Blog: educacaofiscalsm.blogspot.com/
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Colégio Antonio Alves Ramos

O papel do idoso na sociedade.
Esse foi o tema abordado pelo colégio Antônio Alves Ramos, através do
Projeto Educação Fiscal em Cena. A
fábula “A Chaleira Charalina“ foi
interpretada pelos alunos do 3º ano.
Nesta etapa, o ensino é globalizado,
desenvolve-se o estímulo à leitura,
saíndo do mundo imaginário para o
real, através da representação.
A fábula conta a história de uma
velha chaleira, a Charalina, que foi

jogada no quintal depois de muitos
anos de serviço na cozinha. Também,
fazem parte desta história as panelas
Amélia, que só eram usada para fazer
arroz e a Camélia, que era para fazer
geléia, ambas de D. Josefina, que tinha costume de colocar apelidos em
tudo. Dias após ter colocado a chaleira fora, Dona Josefina se depara com
ela florida em seu jardim. Josefina
pega Charalina e diz que vai deixá-la
enfeitando sua casa, e nunca mais vai

abandoná-la.
Ao mostrar a história dessa simpática chaleira Charalina, o teatro
propõe uma reflexão sobre o papel
do idoso na sociedade, a importância
que damos às pessoas e o tratamento que é dado a elas após a sociedade
julgá-las como incapazes. Além disso,
a peça aborda também a questão do
consumo consciente, já que ao substituir a antiga chaleira Dona Josefina
compra outra sem pedir a nota fiscal.

Opinião da Professora Vanessa Roth da Comissão de Avaliação:
“Linda apresentação! Abordou um
tema muito importante, que é a valorização da experiência, que devemos cuidar e reconhecer o trabalho
de pessoas mais velhas. Ótima interpretação dos alunos, lindo figurino.
Texto adequado a faixa etária dos
alunos, clareza e ótima dicção. Parabéns!!!”

Alunos:
•Amanda Geraldo
Strepel
• Luisa Reghelin
Comazzetto
• Luisa Essvein da
Silva
• Larissa da Silva
Sebjos
•������������������
Maria Luiza Serafi��
ni Gucciardo
• Nicoly Prill
• Otávio Rodrigues
de Carvalho
Otávio Rodrigues de Carvalho e Nicoly Prill

Luisa Reghelin Comazzetto, Luisa Essvein da Silva e Nicoly Prill

EMEF Junto ao CAIC Luizinho De Grandi

Abordando a temática da fiscalização e o uso da nota fiscal a
peça “Cidadania e Justiça”,
foi encenada pelos alunos e coordenada pela professora Izane
Dalla Nora.
A compra de um relógio com
defeito e sem nota fiscal geram
um conflito entre o cliente, a funcionária e a dona de um estabelecimento comercial. Sendo assim,
o cliente então procura a Receita

Estadual para registrar o fato, pois
em virtude de não ter recebido a
nota no ato da compra, não pode
realizar a troca da mercadoria.
Os membros da Receita notificam a dona da loja para apresentar os comprovantes de compra e
venda das mercadorias. Essa não
estando com sua documentação
legalizada recebe uma multa por
sonegação de impostos.
Ao interpretar à peça, os alunos

mostraram entendimento sobre a
temática abordada, além de explicarem aos demais a importância
do comportamento consciente do
cliente perante as leis. O objetivo
é salientar aos demais alunos da
escola a importância do papel do
cidadão na sociedade para que
estas iniciativas sejam passadas
para todos que participaram e
assistiram à peça. Além disso na
Educação Artística, desenvolveu-

se capacidades corporais como
percepção, sensibilidade, expressividade, criatividade e comunicação.
Opinião da Professora Izabel
Boeira da Comissão de Avaliação:
“Parabéns! Excelente apresentação com o tema muito pertinente.
A interpretação dos alunos está
muito boa, estão à vontade, bem
caracterizados. Excelente dicção!”

Alunos:
•Amanda Pires
Bragamonte
• Samanta Pires
Bragamonte
• Jéssica Silva dos
Santos
• Júlia Pinto
Orquem
• Cristiano dos
Santos Siqueira
Samanta e Cristiano

Júlia, Amanda e Cristiano
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EMEF Pedro Kunz

Jesus entra na cidade de Jericó com a multidão.

Todos murmuram e criticam Jesus por ir à casa do cobrador de imposto.

Zaqueu: - Darei a metade da minha riqueza aos pobres.

Zaqueu queria conversar com Jesus.

Abordando uma passagem
bíblica, os alunos do 1º ao 4º
ano da Escola Pedro Kunz
apresentaram a peça com o título de “Imposto conforme
a Bíblia”. Apropriando-se
das habilidades desenvolvidas
no teatro como exercício dos
sentidos, estímulo ao espírito
de equipe, desenvolvimento da
cooperação, companheirismo,
desinibição, respeito, generosidade e solidariedade, o grupo
explicou ao público a origem
dos impostos pagos até hoje
pela sociedade, desde a época
de Jesus Cristo, e a importância do recolhimento dos mesmos.
A peça baseia-se em uma

Abordando uma temática
religiosa a peça trouxe conhecimento sobre a origem dos
impostos, o porquê do recolhimento, para que são usados e
a importância para a manutenção da cidade e do país. Utilizando o teatro, a escola busca conscientizar pais e alunos
para desenvolverem e entenderem seus direitos e deveres
como cidadãos.
Opinião da Auditora Vera
Antoniazzi da Comissão de
Avaliação: “Excelente caracterização, texto e participação
adequados à idade dos alunos,
e a condução efetuada pela
professora contribuiu muito
para o entendimento.”

conversa de Jesus com Zaqueu,
presente na Bíblia (Lucas 19,
1-10). Zaqueu, um homem
muito rico e chefe dos cobradores de impostos, comenta
com Jesus que dará a metade
da sua riqueza aos pobres e se
alguma coisa extorquiu de maneira injusta devolverá quatro
vezes mais.
Naquele dia, Jesus responde-lhe que ele e sua casa estavam salvos, pois veio salvar e
buscar aquilo que estava perdido. Ao perguntar a Jesus se era
correto pagar impostos, Jesus
mostra-lhe uma moeda e responde de acordo com as faces,
“dai a César o que é de César e
a Deus o que é de Deus.”

Português: leitura e interpretação, expressão oral, pontuação, tipos de frases, substantivos
próprios e comuns.
Ensino Religioso: estudo da
bíblia e aprendizado do evangelho.

Alunos
• Amanda da Silva
• Anderson da Silva
• Andreo Luis Oliveira
• Bruna dos Anjos
• Douglas Machado
• Gabrieli Machado
• Jeferson Domingues
• Jeferon Ribeiro
• João Vitor da Silva
• Patrick Beleia
• Yan Carlson Rodrigues
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EMEF Hylda Vasconcellos

A expressão corporal abrange a interação com o mundo.

A venda de produtos ilegais .

Desenvolver a conscientização fiscal nos alunos através de
manifestações artísticas. Esse é
o objetivo do projeto Educação
Fiscal em Cena. Por meio de
um teatro, a disciplina de Educação Artística aprimora habilidades necessárias aos alunos
dos anos finais em relação ao
exercício dos sentidos, desibinição e espírito de cooperação.
A escola Hylda Vasconcellos
abordou o tema da sonegação
fiscal, tributos e fiscalização.
Encenado por 13 alunosatores, a peça “Exercendo a
Cidadania” coloca em pauta a situação de um estabelecimento comercial que vende
seus produtos sem disponibi-

Os alunos interagem com o mundo real.

lizar nota fiscal aos seus clientes. A loja é autuada pelo órgão
competente que estabelece um
prazo máximo de um mês para
que o estabelecimento seja regularizado.
O objetivo dessa iniciativa
não é apenas mostrar o lado
negativo da sonegação fiscal,
mas também, ensinar aos alunos os benefícios do recolhimento de impostos e as vantagens que esse estabelecimento,
que trabalhava de forma ilegal,
pode receber ao declarar seus
impostos ao órgão responsável.
Opinião da Professora Vanessa Roth da Comissão de
Avaliação: “Abordagem de vá-

rias situações que envolvem a
Educação Fiscal. Bom trabalho para conscientizar sobre a
importância de se evitar a sonegação de impostos. Envolvimento de todos os alunos,
parabéns! Continuem participando e colaborando para a
construção de uma sociedade
mais digna e igualitária.”

A magia do teatro...Vivenciar a realidade,
tornar o aprendizado um
momento alegre e descontraído, através do faz de
conta, da imaginação, da
brincadeira, do sonho e da
fantasia.

Personagens
•Dono da loja: Julimar M.
de Paula
•Vendedora 1: Lara Schimitt dos Santos
•Vendedora 2: Márcio N.
de Souza
•Vendedor: Flávio Reis da
Silva
•Cliente 1: Suelen dos S. Almeida
•Cliente 2: Janiele Toniazzo Flores
•Fiscal 1: Henrique da Silva
Oliveira
•Fiscal 2: Renato Moreira
Camargo
•Gerente: Liliana dos Santos Natel
•Fornecedores: Keven da
Silva e Elton da Silva Martins
•Mendigo: Pablo Daniel S.
Figueira
•Amiga da Cliente: Julie
Padilha Menezes
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Prêmio “CONSTRUINDO A NAÇÃO”
O Programa Municipal de Educação Fiscal recebeu no dia 26 de
maio o prêmio “Construindo a
Nação 2010 – 2011”. A solenidade
de entrega aconteceu no Centro
de Eventos da FIERGS, em Porto
Alegre.
O reconhecimento foi conquistado na categoria – Destaque Social – com o projeto: Santa Maria,
um lugar onde a Cidadania Acontece. A Secretária de Município de
Finanças, Ana Beatriz Barros, conta que Santa Maria mereceu destaque por ter desempenhado um
projeto que não trabalha somente a conscientização de crianças e
jovens a respeito da importância
da nota fiscal. “O Programa de
Educação Fiscal no Município vai
além, ele mostra onde o dinheiro
dos impostos é aplicado”, explica
Ana Beatriz.
O prêmio foi instituído com o
objetivo de destacar, valorizar e
mostrar exemplos, criando referências, em relação as ações que
as escolas públicas e privadas,
realizam com a presença ativa de
seus alunos no diagnóstico e ações
práticas de solução para problemas das comunidades onde as escolas estão situadas.
“A conquista desse prêmio é
muito importante para coroar o
trabalho realizado dentro da sala
de aula das nossas escolas, por
nossos professores e estudantes.
São eles os grandes merecedores desse prêmio. Construindo a
nação é nosso maior objetivo e o
professor é o grande agente transformador da sociedade. Parabéns
a cada um que acredita e trabalha pela educação fiscal”, ressalta
Rosaura Vargas, coordenadora do
PMEF.
“O Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria já há
algum tempo vem sendo referência nacional. Santa Maria está de
parabéns por mais esta conquista,
como destaque especial, o Prêmio
Construindo a Nação. Essa premiação é muito importante não
só para Santa Maria, mas também
para o Estado, mostrando que a
educação fiscal se consolida dia
a dia como uma importante política pública, possibilitando que a

Comitiva de professores na chegada em POA

Secretária de Finanças Ana Beatriz Barros

Helaine Simon, Rosaura Vargas, Neimar Iop e Rozania M. Rosa

população gaúcha tenha acesso a
informações sobre a tributação e a
importância da correta utilização
dos recursos públicos, bem como
o seu retorno em prol da sociedade.” Alexandre Luiz Bortolini, Coordenador Promoção e Educação
Tributária - Programa de Educação Fiscal/RS: Aprendendo a ser
cidadão
“O evento mostrou diferentes
trabalhos desenvolvidos em diversas escolas de todo o estado, e a
importância de cada um dentro do
seu propósito”, ressalta Eleusa Badke, mãe de duas alunas da EMEF
Bernardino Fernandes, integrante
da comitiva que foi receber o prêmio em Porto Alegre.
“Isso estimula o trabalho dos
professores com os estudantes.
Nossos alunos serão os adultos

cidadãos do amanhã, então é de
extrema importância essa participação dentro das escolas”, analisa
Marleth Mendes, professora na
EMEF Bandeira Medina e EMAI.
Além dos componentes do
PMEF, fizeram-se presentes na
premiação representantes da Secretaria de Município de Educação e das seguintes instituições:.
Escolas Municipais de Ensino
Fundamental - Bernardino Fernandes, Diacono João Luiz Pozzobom, Irmão Quintino, José Paim
de Oliveira, Pão dos Pobres Santo
Antonio, Pedro Kunz, Perpétuo
Socorro, Pinheiro Machado, Rejane Garcia Gervini, Reverendo Alfredo Winderlich, Santa Helena e
Chácara das Flores.
Escolas Municipais de Educação Infantil - Borges de Medeiros,

Alguns professores participantes do
projeto , presentes na ocasião

Casa da Criança, João Franciscato.
Demais instituições: Escola Estadual Edson Figueiredo, EMAI,
Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, alunos do Curso
de Disseminadores de Educação
Fiscal, Sindicato dos Professores
Municipais e do Observatório Social de Santa Maria.
O Programa Municipal de Educação Fiscal faz um agradecimento especial a Planalto Transportes
que disponibilizou gratuitamente
um ônibus para o deslocamento
da comitiva de professores, pais e
estudantes até o evento.

