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5º FESTIVAL CID LEGAL CANTA E DANÇA
Alegria e Cidadania. Evento movimentou mais de 5 mil participantes

Apresentação da paródia “A NOTA” pelos professores da
EMEF Pão dos Pobres Santo Antônio que incentiva a busca pelo
conhecimento, para que haja o crescimento pessoal e a integração
com o pequeno e grande grupo, possibilitando o exercício da cidadania. Os professores também ensinam através do exemplo.
EMEI Casa da Criança - A cidade legal

Durante quatro dias, Santa
Maria pode ver em forma
de espetáculo o trabalho de
escolas municipais, estaduais
e particulares. O
tema da
integração entre as instituições?
O destino dos nossos impostos.
A quinta edição do Festival Cid
Legal Canta e Dança foi um
sucesso de público e também de
criatividade no palco. A grande
mobilização das escolas se
transformou em muita alegria.
Ao todo, mais de 900 crianças,
jovens e professores, cantaram,
dançaram e declamaram no
evento não competitivo, que
prima pela troca de experiências
entre os participantes. Desde
2002, o Programa Municipal
de Educação Fiscal (PMEF),
vinculado a Secretaria de
Município de Finanças e a
Secretaria de Município da
Educação,
tem
qualificado
professores e alastrado a ideia
de educar para o exercício da
cidadania. Anualmente, docentes
de toda rede de ensino são
convidados para participar do
curso de Disseminadores Fiscais,
que objetiva conscientizar os
professores que, através da
escola, é possível falar da função

socioeconômica do imposto.
Além disso, visa despertar no
cidadão a vontade de acompanhar
a aplicação dos recursos postos
à disposição da Administração
Pública, tendo em vista o
benefício de toda a população. No
decorrer do Festival, autoridades
como o prefeito Cezar Schirmer,
o Secretário de Município da
Educação-João Luiz de Oliveira
Roth, o delegado da Receita
Federal-Alexandre Rampelotto, a
Agente Fiscal do Estado-Ivanice
Zanini Schultes e o Procurador
da Fazenda Nacional-Antonio
Candido Ribeiro, entre outras
marcaram presença.
Na quinta edição do festival,
os anos finais e ensino médio
se apresentaram nos dias 25 e
26, no Parque Hotel Morotin.
As apresentações da Educação
para Jovens e Adultos (EJA)
aconteceram no dia 27, no
auditório da Prefeitura e as
escolas de educação infantil e anos
iniciais se apresentaram no dia 10
de novembro, no Clube Caixeiral.
Em cada escola ocorre uma
eliminatória, pois elas participam
do evento através de um
participante em cada categoria,
dessa forma contabilizando 35

O Público lotou o Clube Caixeiral para assistir a mais uma etapa do 5º Festival Cid
Legal Canta e Dança

escolas participantes e mais de 5
mil pessoas. O PMEF conta com
a parceria da Receita Federal
do Brasil, Receita Estadual,
8ª Coordenadoria Regional de
Educação, Câmara Municipal de
Vereadores, Universidade Federal
de Santa Maria e o patrocínio da
Sociedade Vicente Pallotti e da
Caixa Econômica Federal, que
disponibilizaram 580 camisetas
para os participantes e comissão
organizadora do Festival. A
Receita Federal do Brasil destinou
mercadorias
apreendidas
para serem distribuídas como

Os alunos da EMEF Lívia Menna Barreto
apresentaram lindas poesias

premiação aos participantes, após
o sorteio e devido a diversidade
de produtos serão entregues nas
escolas.
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Comissão Avaliadora:
- Profª Haidee França de Vargas
(TEKA), professora de Educação
Física, especialista em dança,
representando a 8ª CRE;
- Profª. Vanessa Juliane da Silva
Roth – professora de Educação
Física, especialista em Dança,
representando a 8ª CRE;
- Profª. Maria Fátima Vieira
Marques, professora de Artes
Cênicas, representando a 8ª
CRE;
Profª.
Silvia
Camargo,
representando a Secretaria de
Município da Educação;
Profª.
Cristiane
Born,
representando a Secretaria de
Município da Educação.
- Senhora Eliana Senna, Gerente
de Atendimento Gov. Social
representando a Caixa Econômica
Federal;
- Gabriela Da Ros de Araújo Mestranda do Programa de PósGraduação da UFSM
- Professor Nelson Miorin de
Medeiros,
representando
a
Comissão que fará a análise das
apresentações;
- Neimar Iop, Gerente de
fiscalização da Prefeitura de São
Leopoldo
- Profª Jussara Roratto, Voluntária
do PMEF
- Mariana Garcia Barbosa, artista
plástica e Secretaria de Cultura
- Marco Teixeira, Receita Federal
- Patrícia Silva, Agente Fiscal,
Prefeitura de Bagé
- Nilza Borba Spader, MOBREC
- Ana Lemos, Coordenadora do
Programa de Educação Fiscal de
Bagé

- Prof Hiram Nunes, Diretor
da Escola Municipal Eduardo
Trevisan
- Martha Najar, representando o
Sinprosm
- Daisy Ramos, representando a
SMED.
- Ivanice Zanini Schultez, Agente
Fiscal da Fazenda Estadual

- OPINIÕES “O 5º Festival Cid Legal
foi um verdadeiro sucesso.
Acredito que as apresentações
demonstraram o que representa
para as comunidades escolares o
PMEF em suas vidas.
Considero, o festival um
marco na história da educação
de Santa Maria, pois possibilita a
alunos e professores aprenderem
juntos, desenvolverem toda
temática em sala de aula e na sua
comunidade, além de transformar
todo conhecimento em arte.
Parabéns!” Neimar Iop
“Novamente Santa Maria
teve oportunidade de presenciar
uma grande demonstração de
cidadania através das atividades
do 5º Festival Cid Legal Canta
e
Dança.
É
emocionante
acompanhar a dedicação com
que os alunos e professores
se envolvem nas atividades.
Esse trabalho conjunto entre
os
Programas
Nacional,
Estadual e Municipal está
sendo determinante para que a
Educação Fiscal de Santa Maria
mantenha o reconhecimento e
projeção em âmbito nacional.

Nessa atuação deve sempre
ser lembrado o papel dos
professores, que são quem,
efetivamente, disseminam os
conhecimentos
através
dos
projetos
desenvolvidos
nas
escolas, procurando despertar aos
poucos uma consciência cidadã
em seus alunos e contribuindo
para formar uma sociedade
mais crítica e ciente de seu papel
de protagonista nos destinos
de nosso país. “ Alexandre
Rampelotto - Delegado da Receita
Federal

“Com
uma
organização
impecável o FESTIVAL CID
LEGAL CANTA E DANÇA vem
crescendo ano a ano, na cidade
de Santa Maria. Nesta 5ª edição
podemos presenciar o entusiasmo
e o talento de nossas crianças na
construção de uma cidadania
consciente.” Professor Dr João
Luiz de Oliveira Roth, Secretário
Municipal de Educação.

possibilidades de trabalhos e
cada ano nos surpreende com
apresentações de qualidade e
importância. Parabéns!” Vanessa
Roth
O procurador da Fazenda Nacional, Antônio Cândido Ribeiro,
avaliou que o programa de educação fiscal é de fundamental
importância. “Eu tenho meus direitos e vou lutar por ele, mesmo
sabendo que posso perder. Quero
uma luta justa e também que me
ajuda. É só acreditar que podemos vencer!
Esse pequeno texto que li da
paródia da escola Edson Figueiredo, hoje sintetiza o que cada
um de nós pensa e é a necessidade de lutar por nossos direitos. A
luta que for travada por cada um
é importante, mas a que for travada coletivamente, o sonho que
for sonhado por todos terá maior
probabilidade de se tornar realidade. Eu acho que o programa
da educação fiscal é um exemplo
pronto e acabado de como é possível mudar a realidade. Vou sair
daqui convencido de que o nosso
país tem jeito sim e vocês estão
ajudando a reformá-lo. “

“O evento é uma oportunidade
ímpar de trabalharmos os
assuntos Educação Fiscal e
Cidadania, através das artes e
dos talentos das nossas escolas.
Esses temas geram inúmeras

Notícias do Legislativo
Legislativo santa-mariense tem
o 5º melhor portal do Estado
O portal da Câmara de Vereadores – www.camara-sm.rs.gov.
br – foi considerado o 5º melhor do
Estado, conforme levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul junto
a todos os Executivos e Legislativos
municipais. Foram avaliados itens
como informações disponíveis sobre
quadro de pessoal, concursos públicos, licitações, legislação, estrutura
organizacional e notícias veiculadas.
Conforme informações disponibilizadas pelo TCE/RS, dos 992
órgãos consultados (entre Legislativos e Executivos municipais),

99,80% responderam ao levantamento, que contemplou 12 tópicos,
escolhidos por sua relevância e organizados em 81 questões.
Em maio de 2010, o Legislativo lançou seu novo site, incluindo o
Portal da Transparência, em atendimento às exigências da Lei Federal nº
9755. O portal disponibiliza o acesso
às contas públicas, como compras
realizadas pela Câmara e diárias de
viagens de servidores e vereadores,
além do acompanhamento da tramiSessões plenárias
tação dos projetos de lei. O site tem
transmitidas na Internet
ainda, na página inicial, notícias
do Legislativo, link para agenda de
eventos e da presidência, além de inA partir de outubro, a Câmara de
formações sobre cada vereador.
Vereadores passou a disponibilizar
em sua página na Internet o acesso

ao áudio das sessões plenárias ordinárias, realizadas no Plenário
Coronel Valença. Para efetivar a
transmissão, o Legislativo, através
de processo licitatório, firmou contrato experimental de seis meses
com a Omega Tecnologia Ltda. A
empresa contratada mantém equipamento para transmissão de áudio
em tempo real via Internet e viabiliza reprodutor de áudio para acesso
à transmissão no site da Câmara de
Vereadores. O link está disponível
na página da Câmara (www.camarasm.rs.gov.br).
As sessões ordinárias ocorrem
nas terças e quintas-feiras, a partir
das 15h.
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Depois do esforço, a recompensa!
O trabalho da equipe do
Programa Municipal de Educação
Fiscal (PMEF) para selecionar
os brindes para os alunos que
se apresentaram no 5º Festival
Cid legal Canta e Dança iniciou
em outubro. Os primeiros
presentes foram entregues no
terceiro dia do Festival para os
alunos e professores da Educação
para Jovens e Adultos. Já em
novembro, após o festival, iniciou
a distribuição para as escolas.
Alunos da Escola Municipal
Júlio do Canto foram os primeiros
a receber brinquedos pelas
apresentações no Festival Cid
Legal. No dia 9 de novembro, os
alunos do 4º ano da Escola tiveram
uma bela surpresa. Enquanto
estavam concentrados, fazendo
seus trabalhos de educação
artística, os alunos receberam
a visita da equipe do Programa

Municipal de Educação Fiscal
(PMEF) e da diretora da escola,
Ruth Lopes. Com elas, uma grande
sacola cheia de brinquedos e
material escolar. “Foi muito bom
ver os olhares felizes e curiosos
dos pequenos”, disse Helaine
Simon, do PMEF. A escola
participou do evento com três
apresentaçoes.No Festival, oito
alunos apresentaram a paródia
coreografada “Vamos ajudar
nosso sul a crescer” e 10 cantaram
e dançaram ao som de “Como é
bom poder ajudar”. Na ocasião,
todos foram presenteados. Os
meninos receberam um estojo
completo e as meninas ganharam
lindas bonecas.
Difícil mesmo foi controlar a
agitação dos estudantes e voltar
à aula depois da entrega dos
mimos. “Nada mais justo, depois
da aula de conscientização que

EMEF Júlio do Canto

EMEF Lívia Menna Barreto

EMEI Luiza Ungaretti

Núcleo de Educação Infantil CAIC Luizinho
De Grandi

essas crianças deram durante o
festival”, comentou a diretora.
Os brinquedos
foram uma
destinação da Receita Federal
do Brasil. Todos os alunos que

se apresentaram receberam
prêmios.Tendo em vista a
diversidade dos produtos, foi
utilizado o critério sorteio, para
distribuição.

Entusiasmo marcou o primeiro dia
do Festival Cid Legal
Com muita festa na platéia, o
primeiro dia de apresentações, no
Park Hotel Morotin, contou com
34 atrações artísticas. Antes das
declamações, cantorias e danças,
na abertura do evento, o secretário
de Município da Educação, João
Luiz de Oliveira Roth, destacou
que a 5ª edição do Festival Cid
Legal Canta e Dança inaugurava
cidadania. “É uma data de
alegria, que mostra uma grande
ideia se tornando realidade para
fazer de Santa Maria uma cidade
melhor”, disse o secretário.
Para a coordenadora do PMEF,
Rosaura Vargas, o que faz do
evento um sucesso é o empenho
e a dedicação dos professores.
“O objetivo é transmitir, através
da arte, o verdadeiro sentido
da palavra cidadania”, disse a
coordenadora.

EMEF Don Antônio Reis mostrou
ritmo na paródia que apresentou

EMEF
LIVIA
MENNA
BARRETO
Categoria: Poesia
Aluno: Jonathan Vieira
LIÇÃO DE CIDADANIA

EMEF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro mostrou, em uniforme muita alegria
EMEF NOSSA SENHORA PERPÉTUO
SOCORRO
Categoria: Dança
Música: Santa Maria

Secretária da Cutura Iara Druzian,
Chefe de Gabinete Magali Marques
da Rocha, Secretário da Educação
João Luiz de Oliveira Roth e a
Coordenadora do Programa de
Educação Fiscal Rosaura Vargas

“Fizeram uma homenagem a
cidade de Santa Maria com a
letra do músico Beto Pires.
Desta
forma
estabeleceram
a cidadania e o amor pela
cidade que vivem. Quanto a
criatividade e originalidade
na dança mostraram o contexto
da música. Apresentação de
sincronia
e
movimentação
perfeitos. Postura de palco.”
Lozicler Santos/Unifra

Educação fiscal
Processo que visa a
construção
De uma consciência
Voltada ao benefício da
nossa nação.
O objetivo é
Proporcionar a participação
no funcionamento
No sistema de arrecadação.
Sem muita escolha
pagamos
Tributos no que compramos
Temos que reconhecer
Que pagamos tudo para
viver.
Com essa conscientização
Deixo a minha opinião
Peça sua nota
E que lhe sirva de lição.
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Comissão Avaliadora

Opinião dos Avaliadores
EMEF Lívia Menna Barreto
Categoria: Dança
Música: Eu te amo meu Brasil
“Os pequeninos em tamanho são
grandes em passar esperança
com sua alegria! A escolha
da música alegrou e alcançou
o público. “Ninguém segura a
criançada do Brasil!”. Com
simplicidade
as
crianças
passaram seu recado!” Mariana
Garcia Barbosa
EMEF Dom Antônio Reis
Categoria: Paródia
Título: Versos Simples
“Trabalho desenvolvido dentro
do tema do projeto. Salienta
a importância da arrecadação
dos impostos e sua aplicação
e retorno de serviços para a
comunidade.” – Eliani Senna
EE General Edson Figueiredo
Categoria: Paródia
Título: Quero uma luta justa
“A letra bem adaptada ao
tema e a música; os meninos
executaram com excelência.
Parabéns
por
conseguirem
trazer um tema difícil para
ser adequado a uma música.
Vamos esperar os próximos
sucessos da banda! Parabéns!”
Mariana Garcia Barbosa
EMEF Diácono Luiz Pozzobon
Categoria: Dança
Música: Como Aprendi
“Apresentação
simples
e
humilde, mas que salientou
a importância da união e
participação da comunidade
junto à escola na busca a
cidadania.” Eliani Senna

EMEF Lívia Menna Barreto apresentou uma coreografia que encantou a plateia

EMEF IRMÃO QUINTINO
Categoria: Paródia
EMEF LIVIA MENNA BARETO
Categoria: Poesia
CIDADÃO
A cidadania começa na
família,/ Continua na escola e
completa-se/Na participação
social e coletiva/Em
comunidade. //Ser cidadão,
é exigir do vencedor/Ou
prestadores de serviço/A nota
fiscal./É exigir do governo,/
Uma administração dos
recursos/Recolhidos visando o
bem comum.

É LÁ EM CASA QUE
SE COMEÇA A MUDAR
Ô, ô lá em casa!
É que a gente começa a pensar
em mudar
Ô, lá em casa!
Nas pequenas coisas,
vamos melhorar.
Eu te avisei: Cuidado, Brasília é
mesmo um perigo!
E você duvidou...
Não brinca com o nosso dinheiro,
pois é de todos.
Respeita o eleitor!
Agora eu vou te fazer sentir na
pele o meu sofrer,
Você vai ter que enfrentar
investigação,
Vão te prender, vai ter que
devolve...
Eu te avisei, ladrão,
Respeita o cidadão!

Colégio Antonio Alves Ramos mostrou
uma coreografia impecável na primeira
tarde do encontro

Ô, ô lá em casa!
É que a gente começa a pensar
em mudar
Ô, lá em casa!
Nas pequenas coisas,
vamos melhorar.

EMEF Diácono João Luiz Pozzobon
levou alunos que apresentaram a
paródia “Como Aprendi”

EMEF Pinheiro Machado cantou e levantou o público
EMEF PINHEIRO MACHADO
Categoria: Paródia
Título: Minha boa amiguiha
“Esta
paródia
da
música
gauchesca “Chote carreirinha”
foi muito pertinente para
a discussão deste evento.
A
coreografia
estava
bem
elaborada e ensaiada. Foi uma
apresentação
maravilhosa.”
Gabriela de Araújo

EMEF Irmão Quintino com a
paródia/professores “Larga Minha
Grana”
EMEF IRMÃO QUINTINO
Categoria: Paródia
Título: Larga minha grana

Consórcio
SIM
(Sistema
Integrado Municipal) transportou
gratuitamente as 33 escolas para o
festival.

“Abrange o tema proposto, a
criatividade da paródia é
excelente. Apresentação boa
entonação de voz, participação
da plateia e torcida. Excelente
indumentária (chapéuroupa)e
organização perfeita.” Nelson
Medeiros/SMEd

Os alunos da escola EE General Edson Figueiredo levantaram o público com a
paródia “Quero uma luta justa”
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No segundo dia do Festival,
37 atrações alegraram a tarde
No segundo dia do 5º
Festival Cid Legal Canta e
Dança foram apresentadas 37
atrações entre paródias, poesias
e danças. Na solenidade que
abriu a tarde, o prefeito Cezar
Schirmer marcou presença,
assim como autoridades que
apoiam a iniciativa. O chefe
do Executivo afirmou que o
programa reforça a consciência
fiscal e a ética nas crianças.
"Esta ideia é referência no
Estado e também no Brasil",
destacou. Para Schirmer, o
programa desperta em cada

Rosaura Vargas
Schirmer

e o Prefeito Cezar

aluno e professor a consciência
de pagar seus impostos e exigir
que os governantes apliquem
de forma correta os recursos
públicos.

O grupo de Balé Clássico da Escola Duque de Caxias proporciona uma atividade
motivadora e desenvolve cada vez mais os potenciais das crianças, participa com a
inclusão social, cultural e educacional. Viabilizando um mundo diferente e comprometedor para aumentar as capacidades de conseguir transformar as pessoas em
mais participativas e mais éticas no Brasil.

EMEF PADRE NÓBREGA
Categoria: Poesia
CIDADANIA

Os pequeninos da EMEF Zenir
Aita iniciaram a apresentação usando
a linguagem de sinais passando sua
mensagem, dançaram ao som de Xuxa e
encantaram o público.

“Na EMEF Júlio do Canto
o projeto
Educação
Fiscal
vem sendo trabalhado desde
2003,
dentro
dos
temas
transversais.
Através
de
paródias, feitas coletivamente,
tentamos despertar no aluno, de
forma diferente e divertida, a
consciência do que é ser cidadão,
os seus direitos e deveres. Assim
como, sensibilizá-los quanto a
função e importância dos tributos,
buscando a construção de um
adulto que valorize o patrimônio
público e saiba a importância de
lutar pela correta aplicação dos
recursos. A turma construiu a
paródia a partir da música Céu,
Sol, Sul, Terra e Cor (Leonardo)”
Professora: Mayde C. Pompeu
Bastos.

Lorenzo Said e Rafael Horvath,
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental
Padre
Nóbrega,
proporcionaram uma bela apresentação,
declamando a poesia 'A sociedade'.

Unindo canto e dança, no melhor
estilo do Mamonas Assassinas,
os alunos da EMEF Bernardino
Fernandes animaram o público com
a paródia ‘Roda, roda do futuro’.

Para fechar as apresentações, os
alunos da Escola Municipal de Ensino
Fundamental
Alfredo
Winderlich
deram show na coreografia ao som de ‘É
preciso’.
EMEF ALFREDO WINDERLICH
Categoria: Dança
Música: É Preciso
“Trabalho
desenvolvido
baseado nos sentimentos de
carinho e amor como forma de
união entre as pessoas e da
coragem para mudar o mundo e
transformá-lo para melhor.
Excelente
apresentação.”
Eliani Senna/Caixa Federal

A educação fiscal é um tema legal
E a nota fiscal que recebemos serve
para
Comprovar nossa compra.
Mas se o produto estragar
Ela pode nos salvar
Pois com ela na mão,
Temos o direito de trocar.
A educação fiscal combate a
sonegação
E com o dinheiro dos impostos
O governo melhorará os postos de
saúde,
As estradas e a segurança
E fará mais investimentos
Nas escolas e na iluminação pública.
Assim a sociedade progride
e se constrói uma cidade melhor com
educação
para sermos uma verdadeira nação.

Estudantes da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Rejane Garcia
Gervini mostraram ritmo e união
ao apresentar a paródia da canção As meninas da EE Almiro Beltrame com graça e leveza dançaram ao som da música
Fugidinha de Michel Telo, ‘Notinha’.
Planeta Azul
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Caroline Reis e Julia Prestes foram
duas das representantes da Escola
Municipal de Ensino Fundamental
Padre Nóbrega. Elas declamaram a
poesia 'Cidadania'.

Com uma dança tradicional gaúcha, os alunos da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Almiro Beltrame prenderam a atenção da plateia
EE ALMIRO BELTRAME
Categoria: Dança
Música: Herdeiro da pampa
pobre
“A
música
escolhida
foi
perfeita, e com criatividade
realizaram
uma
bela
apresentação.” Neimar Iop
EMEF Junto ao CAIC Luizinho De
Grandi
Categoria: Paródia Professor
MEU NOME É NOTA FISCAL
Se ouvires falar em meu nome
Digas que me conheceu
Embora alguns me desprezem
Vou te mostrar quem sou eu
Estou em vários lugares
Em lojas e armazéns
Quando passares por lá
Fales de mim a alguém
Quando passares por lá
Fales de mim a alguém
Enquanto uns me levam junto
Outros não querem nem me ver
Pra continuar sonegando
Roubando para enriquecer
Preciso apresentar-me
Meu nome é nota fiscal
Boto medo em muita gente
Outros nem se quer respeitam
E ainda ficam a me gozar.
Com meus anos de experiência
O que eu aprendi
Que as pessoas me ignoram
Não me querem para si
Tenho meus sentimentos
Por quem me dá valor
Estou no teu dia-a-dia
Solicito mais respeito
Do Senhor trabalhador
Preciso do teu apoio
Da tua compreensão
Pois é ruim ser negado
Evite a sonegação!
Pois é ruim ser negado
Evite a sonegação.

Os alunos da Escola Estadual de
Ensino Fundamental junto ao Caic
Luizinho de Grandi apresentaram uma
coreografia engajada nas questões de
preservação ambiental.

Declamando a paródia 'Nota na
mão', Micael Antunes foi um dos representantes da EMEF Rejane Garcia Gervini

Opinião dos Avaliadores
EMEF Bernardino Fernandes
Categoria:Dança
Música: Pai
“As
meninas
souberam
desempenhar com desenvoltura
a coreografia embalando o
público com graça. Belíssimas
no ritmo, na escolha da
música. Parabéns!” Mariana
Garcia
EMEF ZENIR AITA
Categoria: Dança
Música: Planeta Morto
“Com graça e desenvoltura
as
meninas
e
meninos
desempenharam muito bem a
excelente coreografia. A música
se
adequou
perfeitamente
ao tema. Parabéns! Vocês
prenderam a atenção de todos
e
passaram
seu
recado.”
Mariana Garcia

Meninos do Instituto São José
cantaram, em versão sertaneja, a parória
'Sem Nota' e alegraram o público com os
passos de dança.
João Lucas Dutra Lorensi, aluno
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Bernardino Fernandes,
apresentou o poema 'Cidadania'.

Instituto São José
Categoria: Paródia
Título: Sem Nota
“Parabéns
meninos!
Rima
excelente! Trabalharam com os
conceitos do tema e levantaram
a galera.” Vanessa Rotti

EE Almiro Beltrame
Categoria:Paródia
Música: Gaúcho Honesto
Temática muito bem apresentada
e a apresentação dos alunos
perfeita e organizada.
Neimar Iop
EMEF Bernardino Fernandes
Categoria: Paródia
Música: Fazer escolhas bem
pensadas
“Trabalho
muito
criativo
por parte dos professores,
mostrando a importância dos
mesmos na formação de opinião
e no caráter de seus alunos.”
Eliani Senna

Os alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria deram um show
na interpretação, tocando e cantando, da paródia 'Cobro noite e dia'.
Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria
Categoria:Paródia
Título:Cobro Noite e Dia
“Parabéns pela criatividade! Gostei da rima e das abordagens!
Nossos alunos são cheios de talentos, só precisamos estimular.”
Vanessa Rotti/8ªCoordenadoria Regional de Educação
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No terceiro dia da Mostra os alunos
do EJA deram uma aula de Educação Fiscal

O terceiro dia de atividades
do 5º Festival Cid Legal Canta
e Dança aconteceu no auditório
da Prefeitura e abrigou as
apresentações da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Antes
da mostra artística aconteceu a
palestra "A Previdência Social
Contribuindo para a Construção
da Cidadania", ministrada pelas
assistentes sociais do INSS
Ana Paula Hermes Rampelotto
e Teresinha de Oliveira. A
coordenadora do Programa
Municipal de Educação Fiscal,
Rosaura Vargas, destacou que
o trabalho que as instituições
fazem é de responsabilidade
social. "A origem e a aplicação
de recursos públicos é tema
de muita relevância. É através
da educação que ganhamos
cidadãos éticos. Parabéns para
todos que atuam na área e fazem
de Santa Maria uma cidade
reconhecida", homenageou a
coordenadora do Programa
educacional.

O grupo de professores da EMEF
junto ao Caic Luizinho De Grandi deram
um show de ritmo ao cantar a paródia
'Pátria Notada'.
...
De bom exemplo ó pai Brasil
Direitos poucos deveres mil
Passe adiante é seu direito
Quando fizer uma compra peça
a nota fiscal
Pois merecemos respeito
...
“A paródia muito adaptada
ao tema se integra perfeitamente nas vozes afinadas, animadas e ritmadas. Com alegria
os professores conseguem passar informação com poesia. Parabéns pela coragem e força!”
Mariana Garcia

Os alunos da EMEF junto ao CAIC
Luizinho de Grandi, João Pedro de
Vargas, Eduardo Pires e Mariele Paes
da Rosa cantaram a paródia 'Sabe como
Sou', de música 'Sábado de Sol', dos
Mamonas Assassinas.
...
Sabe como sou
Ajudo a multidão
Cobrando notinhas
Sendo um cidadão.
...
“Parabéns ao grupo!! Continuem cantando e encantando.”
Haydee França de Vargas

A professora da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Rejane Garcia
Gervino, Rejane Zanini, recitou,
acompanhada por violão, o 'Estatuto
do Homem Público' e emocionou o
público.
...
Fica decretado que o dinheiro público
não poderá nunca mais comprar
mansões e aviões.
Retirado de cuecas e maletas obscuras,
o dinheiro se transformará em uma
espada fraternal
para defender o direito do povo de
viver, de cantar, de dançar
...
“Estatuto
do
Homen
X
Estatuto do Homen Público.
Idealismo/retorno à inocência/
outro mundo. Forte no tema e
criatividade.Libelo à mudança
e à liberdade. Muito Bom.”
Marco Teixeira

Os alunos da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Rejane Garcia
Gervini alegraram o público com a paródia 'Rindo à Toa da Cara do Povo'.
...
Há,há, há, há, há, mas essa verba voa
A minha vida tem sido boa
Mas um carguinho ajuda a melhorar
Enganando o povo engordo a leitoa
Quanto mais gorda, vai ficando boa
Eu agradeço por poder voltar
...
Parabéns pela participação
da turma!! Trouxeram alegria
e demonstração de cidadania,
embora a letra da música
traduzisse a terrível corrupção
e impunição do nosso país.
Haydee França de Vargas

A música 'País Legal', paródia da
canção 'Lenha', de Zeca Baleiro, foi
cantada pelos professores Hiran Nunesda EMAET, Lívio Jornada e Silvia
Iensen.
...
E o que eu vou fazer, você pode fazer, todos podem fazer
Não é nenhum milagre, basta que
reparem na constituição
Que cada cidadão tem obrigação
com sua nação
...
“Uma paródia descontraída
em função de sua melodia, da
perfeita integração entre letra
e música e de sinconicidade
entre os músicos.
Nos trouxeram um momento
gostoso
de
música
com
conscientaização.
Acima de tudo, um apelo
artístico
emocionante!
Parabéns! Espero vê-los juntos
nos palcos.” Mariana Garcia

A aluna Doralícia Bitencourt,
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental junto ao Caic Luizinha De
Grandi, recitou a poesia 'Cidadania'.
...
Por isso seus vereadores
Escutem a população
Pra não prejudicar o povo
Elegendo mais representação
E bom rever a sua atuação
Pois, haverá outra eleição
Mas também sei que neste chão
Há políticos honestos e cidadãos
Que ao lado do povo estaria
Para que aconteça então
A verdadeira cidadania.
...
Muito boa poesia, abordou
vários
temas
(política,
corrupção,
meio
ambiente,
segurança, etc). Só resvalou
na parte em que cita o expresidente Lula e a atual
presidente. O texto tem de ser
isento na parte partidária.
Ivanice Schultes

A palestra apresentou informações importantes ao público presente
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Festival encerra em grande estilo

26 apresentações celebraram mais uma grande festa de cidadania
O último dia de apresentações
reuniu cerca de 800 estudantes
de 11 escolas do município.
Brilho, cores e cultura fizeram
parte do repertório do último dia
de apresentações da 5ª edição
do Festival Cid Legal, no Clube
Caixeiral, na tarde do dia 10
de novembro. As 26 mostras
artísticas foram expostas por 11
escolas municipais, estaduais e
particulares, além disso contaram
com a participação de professores
das instituições de ensino.
Embalados
pela
música
“A Cidade Ideal”, de Chique
Buarque, os estudantes da
EMEI Casa da Criança abriram
a tarde cultural e abordaram,
em forma de dança, temas

como consciência, igualdade,
cooperação,
fraternidade,
liberdade e ética. Além de danças,
poesias e paródias rechearam a
programação. Segundo a diretora
da instituição de ensino, Rosônia
Serafini, a iniciativa representa
mais do que um evento, mas a
mobilização e trabalho do ano
todo.
O
tema educação fiscal
norteou as apresentações e foi
relacionado a assuntos como
o meio ambiente, natureza,
política e justiça social. De forma
criativa e original, as crianças
e adolescentes inovaram nas
fantasias,
aperfeiçoaram
os
passos e reafirmaram o sucesso
de mais esta edição do Festival.
EMEI João Franciscato encantou a plateia com a dança acompanhada da música
Arco-íris

EMEI Luiza Ungaretti apresentou a
coreografia com a música Maçanico

EMEF Duque de Caxias apresentou com
criatividade e desenvoltura

EMEI João Franciscato
Categoria: Dança Música: Tem
que ter verde
“Linda apresentação. Crianças
bem
caracterizadas,
parte
cênica muito boa. Parabéns
as
professoras.”
Ivanice
Schultes/Fazenda Estadual

Escola Luiza Ungaretti
Categoria: Dança
Música: Maçanico
“Ótima caracterização, alegre,
organizado e bem ensaiado.
Parabéns!” Silvia Camargo
EMEF Renato Nocchi Zimmermann
dançou ao som de Luan Santana com a
música a Bússula

A EMEI Montanha Russa tem
uma caminhada junto ao Programa
Municipal de Educação Fiscal. No
decorrer desse percurso, as crianças
trabalham com assunto de gente grande
e, principalmente, mostram a todos nos
como desejam que o mundo seja deixado
para eles.

EMEF Coronel Pillar fez a festa no palco
com a música “Festa no Arraiá”

Núcleo de Educação Infantil CAIC Luizinho De Grandi

Apresentação impecável da EMEF Pedro
Kunz

Paola Franciscato
da EMEF Pão dos
Pobres Santo Antonio declamou a
poesia “Educação
Fiscal”.

Graça e harmnia na apresentação da
EMEI Ida Fiori Druck

Os alunos da EMEI CASA DA
CRIANÇA já sabem o que é cidadania,
aprendem na escola de forma lúdica e
prazerosa a importância da fiscalização
da arrecadação dos tributos e sua aplicação em verbas públicas.
EMEI Casa da criança
Categoria: Dança
Música: A cidade ideal
“A
apresentação
estava
criativa, figurino coerente com
a proposta da música. Percebeuse a alegria e a ludicidade no
“rostinho” de cada “artista”.
Parabéns! “ Daisy Ramos/SMEd

EMEF Pão dos Pobres Santo
Antônio
Categoria: Paródia
Título: O imposto
“Muito boa apresentação e
criatividade.
Funcionou
a
paródia. Tema adequado. Bem
organizados. Excelente!” Marco
Teixeira/Receita Federal

Ivanice Z. Schultez, Maria Fátima
Marques e Jussara Roratto

Daisy Ramos, Marco Teixeira e
Silvia Camargo

