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A ARTE DE EDUCAR E REPRESENTAR

A religiosidade conforta! Principalmente nos momentos difíceis

Improvisar, educar e exercer a 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 (PMEF), com o
apoio da Receita Federal do
Brasil .
A mostra teatral aconteceu no Clube Caixeiral no
dia 17 de novembro e participaram do 3º Educação Fiscal
em Cena a E.E Almiro Beltrame, EMEF Bandeira Medina,
EMEF José Paim de Oliveira,
EMEF Junto ao CAIC Luizinho De Grandi, EMEF Lourenço Dalla Corte e Colégio
Tiradentes da Brigada Militar.
O teatro vem sendo abordado com a intenção de
educar, representando as

necessidades, angústias, dores, tristezas, alegrias, amores. Antigamente, o teatro
era usado como instrumento
educacional, pois apresentava experiências e isso envol-

do a origem grega significa
olhar com atenção, perceber,
contemplar. Entre os benefícios de trabalhar com teatro o
aluno aprende a improvisar,
desenvolver a oralidade, a ex-

cidadania, religiosidade, sentimento, incentiva a leitura,
pode, inclusive, desenvolver
habilidades, muitas vezes,
adormecidas do aluno e do
professor.
Na vida real, atuamos todos os dias, como pais, filhos,
avós, professores, gestores
públicos, enfim, de acordo
com os momentos e lugares
que estamos inseridos. Na escola, o teatro busca despertar
nos alunos suas potencialidades, como, ampliar sua capacidade de estudo, reflexão de
atitudes e comportamentos.
Usando desse instrumento, o
Programa Municipal de EduPúblico prestigia o 3º Educação Fiscal Em Cena
cação Fiscal busca junto às
escolas promover e instituvia o público no momento em pressão corporal e a impos- cionalizar a Educação Fiscal
que difundia o conhecimento tação de voz. Além disso, a para o pleno exercício da cique o representava. Segun- prática desenvolve a redação, dadania.
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Participantes do teatro recebem premiação
Cada escola participante
do festival de teatro Educação
Fiscal em Cena está recebendo
prêmios da equipe do Programa
Municipal de Educação Fiscal
(PMEF). A mostra teatral
ocorreu no Clube Caixeiral, no
dia 17 de novembro.
Os estudantes receberam
como
premiação
pela
participação no festival de
teatro
mochilas,
material
escolar, jogos educativos e
brinquedos diversos. Já os
professores foram agraciados
com
pen drives pela
participação na mostra teatral.
A mostra de teatro contou
com a participação de seis
escolas de Santa Maria, entre
elas municipais e estaduais.
As temáticas representadas
nas peças foram bem diversas.
Sonegação de impostos, venda
de produtos com validade
vencida, resgate histórico e
meio ambiente foram alguns
dos temas desenvolvidos pelas
instituições educacionais.
Todas as escolas se
empenharam para fazer bonito
na mostra. Os cenários, os
textos decorados, as trilhas
sonoras e o desempenho
dos alunos artistas fizeram o

público se emocionar com a
dedicação e o cuidado que cada
educando e professores tiveram
para não errar e não deixar
passar nenhum detalhe do que
foi ensaiado durante o ano.
A equipe do Programa
Municipal de Educação Fiscal
ao chegar a cada escola com os
brindes surpreendeu a todos os
estudantes que participaram
do teatro, pois nenhum deles
esperava receber algo pelo
trabalho
apresentado.
A
alegria tomou conta de cada
lugar que o PMEF passou,
podendo trazer aos alunos um
pouco mais de esperança e
ensinamentos ao receberem os
brindes que foram destinados
pela Receita Federal do Brasil
como incentivo a participação
de todos no teatro.

EMEF Lourenço Dalla Corte

Colégio Tiradentes da Brigada Militar
de Santa Maria

Entrega de brindes e certificados na
EMEF José Paim de Oliveira

EE Almiro Beltrame

EMEF CAIC Junto ao Luizinho De
Grandi

EMEF Pedro Kunz

EMEF Bandeira Medina

Notícias do Legislativo
Encontro de integração dos
servidores do Legislativo
A presidência da Câmara, durante
2011, promoveu encontros de integração entre os servidores do Legislativo. Além de palestras sobre diferentes temas, servidores, estagiários
e vereadores participaram de ações
interativas e de momentos de confraternização.
Entre as atividades, destacam-se
a palestra do professor Mauri Leodir
Lobler, vice-diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM,
com a temática Implementando um
novo modelo de gestão baseado na
tecnologia da informação, com economia e consciência ambiental, e a

palestra do professor Claudio Jurandir, do Sest/Senat, que falou sobre
direção defensiva “Você no Trânsito”.
Também a Presidente da ASMAR,
Margarete Vidal, a professora Mariana Santiago, do curso de Eng. Am-

ram de um dos encontros, oportunidade em que falaram sobre Minha
participação no ambiente.
E ainda, o apóstolo Levi Schmidt de Oliveira, pastor presidente
da Igreja Nacional de Santa Maria,
trouxe uma mensagem de fé aos servidores do Legislativo.

Legislativo na Feisma

biental da Unifra, e o Secretário do
Meio Ambiente do município, Luiz
Aberto Carvalho Junior, participa-

A Câmara de Vereadores de Santa Maria esteve presente na Feisma
2011. Com um estande montado
no Pavilhão da Inovação, a Câmara
busca divulgar os eventos do Poder
Legislativo Municipal, dando visibilidade e garantindo a transparência
da atividade parlamentar. O público

que visitou a Multifeira, no Centro
Desportivo Municipal, ao passar pelo
espaço da Câmara teve a oportunidade de conhecer melhor o trabalho
realizado pelos vereadores, conferir
a programação da TV Câmara e ainda levar para casa um exemplar da
Revista Câmara e livros editados por
meio da Lei do Livro.

Feisma
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Coordenação: Rosaura Vargas / Textos: Evelyn Paz/Diagramação: Lisiane G. Guterres
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Email: educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br - Telefone: 39217073
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EMEF JUNTO AO CAIC LUIZINHO DE GRANDI
Exercício da Cidadania
Cidadania e impostos são
os dois temas abordados na
peça “A reconquista de um
aluno”, da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Junto ao CAIC Luizinho De
Grandi.
A sinopse da peça teatral
fala sobre uma determinada
aluna e suas atitudes em relação a sua vida estudantil,
pois aparentemente cumpria
com seus deveres e retornava para casa nos horários
compatíveis ao da escola.
Um dia, descobriu-se que a
menina, uma vez por semana, freqüentava uma Lan
House. A partir deste fato,
a escola resolve chamar os
pais da aluna. Ao comparecerem à escola, foi esclarecido o ocorrido.
A aluna além de ludibriar
seus pais faltando aula, tira o
lugar dos outros que desejam
estudar. Para conscientizar a
menina que estava induzindo os outros a cometerem o
mesmo erro, a escola ofereceu diferentes projetos que a
desenvolvessem no exercício
da cidadania.
Com as verbas públicas,

pagas por todos os cidadãos,
através dos tributos, a escola
oferece atividades complementares, como aulas de iniciação ao canto, teatro, dança, entre outros. A instituição
recebe verbas e se mantem,
por isso torna-se necessário
a conscientização dos alunos
e pais, que a atitude inadequada da aluna desperdiça
as verbas públicas.
A peça encenada mostra
que não só o aluno, mas os
pais e a sociedade perdem
com a evasão do estudante.
Além disso, a professora de
artes, Izane Dalla Nora, salientou a questão dos lazeres
próximos as escolas. “Os lazeres como as Lan Houses,
por exemplo, não podem
existir perto do ambiente
escolar, porque de alguma
forma desviam a atenção do
estudante”, relata.
A peça foi produzida pelos
alunos do grupo de teatro da
escola, sendo que cada um
deles lançou uma idéia sobre
o tema cidadania e, a partir
disso, montaram-se os textos, cenários e diálogos.

A representação teatral aborda o desperdicio dos recursos públicos nos projetos
oferecidos no ambiente escolar quando o aluno não comparece a escola.

A importância de ações conjuntas entre escola e família, na orientação e formação
dos adolescentes

A aluna após compreender as consequências das suas ações, volta para a
escola

Ana Paula Soares, Amanda Pires Bragamonte, Bruna Diulia de Oliveira, Gabriela
Aparecida Galvagni, Marta Thainá Farias, Pedro Luiz de Oliveira, Julia Pinto
Orquem, Jéssica dos Santos, Luana Freitas, Karoayni Costa

Para encerrar, os alunos cantaram a música Não Preciso, da cantora Paula
Fernandes
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EMEF JOSÉ PAIM DE OLIVEIRA
As Charqueadas através do Resgate Histórico
Incorporada à Coroa Portuguesa no século XVIII, a região
sul do Brasil foi ocupada por
meio do descumprimento dos limites do tratado de Tordesilhas.
Exploradores de toda espécie e a
presença dos Jesuítas foram fundamentais para que desenvolvesse a economia.
A partir do século XVIII, o
território sulista se transformou
no centro pecuarista. A atividade obteve êxito devido ao relevo
da região e a pastagem que permitia a criação de gado. Em um
primeiro momento, há incentivo
a produção de couro. Posteriormente, observamos a produção e
o comércio do charque - conhecido como carne seca. Carregado
no lombo de mulas, o charque
tinha destaque no mercado alimentício interno. O transporte da
época é o motivo que torna a conservação uma tarefa complicada.
Sendo uma vantagem da produção a resistência a deteriorização.

Surge o aumento da mineração
e, consequentemente, o aumento
da produção e o aumento das elites pecuaristas na região. Junto
a esses fatos, ocorre o aumento
da quantia de escravos. Os estancieiros cobravam do governo que
a concorrência com os países vizinhos fosse diminuída. O governo brasileiro não atende ao pedido, justificando que os preços do
charque e do couro gaúcho eram
altíssimos. Sentindo-se desvalorizados pelo governo da época,
as elites pecuaristas organizaram
tropas e ocorre a Revolução Farroupilha.
Entre 1835 e 1845, os farrapos e o governo da época travaram combates. Após muitas negociações, a paz surge através da
assinatura do Tratado de Ponche
Verde. Essa foi a abordagem da
Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paim de Oliveira.
Segundo as professoras Sonia de
Grandi e Ruth Marques a escolha

do tema enfoca a cobrança dos
impostos e o efeito desses na economia e na história do Rio Grande
do Sul. Abordando não somente a
tributação, mas também a escravidão, religiosidade e a opressão
dos povos menos favorecidos da
época.
Segundo Andréia Rossi e Luciana Silveira, participar da dramatização de um período históri- Representa as atividades da mulher
gaúcha na época
co foi muito importante. “Apesar
do momento triste da escravidão,
mas quando os escravos são libertos, dá uma vontade de comemorar”, afirmam as meninas.
Na opinião das professoras a
escola atingiu seu objetivo abordando vários temas como impostos, religiosidade e economia nas
disciplinas de história e educação
O trabalho nas charqueadas
artística.

Momento de reflexão e oração

A presença divina conforta os oprimidos da época

Alunos: Andréia Rossi, Jéssica Pereira, Liliane Viana, Luciana Silveira, Selene Rossi,
Vinicius dos Santos, Caroline Scremim, Vanessa Ramos, Nicole Garcia,Carine Brito,
Thalias Ilha, Dionara Nunes, Vinicius Rodrigues,Yuri da Silva, Isaias Martins, Giovane
Lima, Leonardo Lima, Leonardo Chisto,Myreli Vitória Pedroso
Professores: Ruth F. Marques, Sonia De Gradi e Genésio P. Ferrari

Informativo Cid Legal nº 23

5

EMEF BANDEIRA MEDINA
As consequências
da sonegação de
impostos
“Queremos
nota
fiscal”
é o nome do espetáculo
que foi apresentado
pela
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Bandeira Medina.
A temática sobre a sonegação
fiscal foi escolhida pela própria
escola que decidiu juntar os dois
projetos existentes, o teatro e o
Cid Legal.
A peça aborda o problema
do não fornecimento de nota
fiscal pelo estabelecimento aos
clientes. A funcionária já havia
alertado a empresária sobre as
notas fiscais. Mesmo assim, não
mudou seu comportamento,
até que começaram surgir
reclamações e denúncias sobre
a sonegação fiscal. Ocorre
comprovação dos fatos após
fiscalização, pois realmente a
responsável não fornecia nota
fiscal aos seus clientes e ela
acabou sendo multada pelos
seus atos.
O público presente pode
conferir
as
performances
dos alunos que passaram a
mensagem sobre a importância
de receber e dar a nota fiscal.
Uma das estudantes do 8º ano,
Rafaela Mendes, disse estar
bastante nervosa por nunca ter
participado de peças de teatro.
Já Stefanie Ribinich, disse
que também era sua primeira
vez na apresentação, “Estou
achando bem legal e divertido”,
afirma. As meninas ainda
ressaltaram que a arte, apesar
de ser uma grande brincadeira,
tem que ser levada a sério.
O teatro trabalha e ensina
aos alunos diversas questões
como
a
responsabilidade,
como entoar a voz, expressão
corporal, relações sociais, além
de boa dicção, entre outros.
A mensagem que a escola
passou ao público presente
foi de que vale a perna dar e
receber a nota fiscal. De acordo
com a professora e monitora
do projeto de Educação Fiscal,
Mari Fernandes, é importante
estimular o conhecimento
sobre a nota fiscal. Segundo ela,

O teatro ensina aos alunos a ter responsabilidade e exercer a cidadania

os alunos acharam a idéia de
participar do 3º Educação em
Cena interessante. “Eles ficaram
animados com a proposta de se
apresentar”, relata a professora
formada em artes cênicas.

Clientes fizeram o seu papel como cidadão: denunciaram a sonegação fiscal

Empresária reflete sobre suas atitudes

Amanda Tainá Barbosa Senna, Alisson Ferreira, Andrielle Z. T. de Oliveira, Bruno
Eduardo Godói, Claudio Rauber, Crislei Leite, Cristofer Alves, Estfani Ribenich,
Cidadão ensina ao jovem como cobrar
Lucieli Monique Barbosa e Nathan Goulart e Rafaela Carvalho
os seus direitos
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COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR
Direitos do cidadão fazem parte de
peça de teatro
Na tarde ensolarada, o Colégio
Tiradentes da Brigada Militar de
Santa Maria abriu o evento Educação Fiscal em Cena com a interpretação do Hino Nacional e Hino
Riograndense. Após, encenaram
a peça Que país é esse? Apresenta
como o cidadão deve exercer seus
direitos, não esquecendo os seus
deveres.
A encenação é sobre um grupo
de alunos que conversam sobre
os problemas diários da cidade,
como saúde, educação e ruas. A
professora ouve e participa da
discussão explicando que os problemas vão muito além do voto,
como participar e fiscalizar a aplicação dos recursos e, principalmente saber como proceder para
cobrar dos gestores públicos, procurar informação e atuar na co-

munidade.
Os alunos transmitiram ao
público presente que o cidadão
deve exigir dos governantes as
suas obrigações, fazendo com
que estes cumpram seu papel de
poder e também de cidadão na
sociedade. “Os alunos aqui no
colégio aprendem desde cedo a
serem muito críticos e a debaterem em sala de aula os temas da
atualidade”, conta a professora
de português Roseclei Sanchotene. Segundo ela, a escola além de
trabalhar nas disciplinas de aula
o respeito, também relaciona os
problemas da sociedade. “Em
redação, discuto com os alunos
tudo que acontece na sociedade”,
conta.
A peça foi trabalhada a partir
da criação de textos sobre a fis-

A peça se propõe a fiscalizar e cobrar os direitos do cidadão

Dienifer Madruga Vianna, Estela Pires, Estéfani Dall Pozzollo, Gabriela da Silva,
Gustavo Volpatto e Melinda Bello

calização e a cobrança feita pelo
cidadão perante o governo. O
trabalho foi realizado em sala de
aula, nas disciplinas de Geografia

e Português com as professoras
Angelita Scalamato e Roseclei
Sanchotene.

Professora ensina aos alunos que os direitos do cidadão vão muito além do voto

OPINIOES TEATRO
Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria – “Que
país é esse?” “A peça foi muito
bem desenvolvida, organizada e
trabalhada com o tema proposto.
Muito bom. Parabéns!” Jussara
Roratto, Professora e voluntária
do PMEF

Jussara Roratto - Professora e voluntária
do PMEF, Leda Tasqueto -MOBREC,
Maria de Fátima Marques - 8ª CRE

CAIC Luizinho De Grandi – “A
reconquista de um aluno”
“Cenário bem elaborado, espaço bem aproveitado, texto bem
ensaiado e decorado”. Martha
Najar , SINPROSM
EE Almiro Beltrame – “Todos
ganham por ser honestos” – Jussara Roratto, Professora e voluntária do PMEF
“O grupo desenvolveu o tema
Educação fiscal. Trabalharam
com o assunto, mostrando os problemas do dia-a-dia de uma dona
de casa que compra e não recebe a
nota fiscal. Sensibilização quanto
a necessidade de pedir nota fiscal.
Parabéns!”
EMEF José Paim de Oliveira – “As charqueadas através do

Resgate histórico”
“Caracterização de cenário
com acessórios cênicos, procurando criar uma ambientação
das charqueadas. Trilha sonora
condizente com texto introdutório. Figurino característico, o
tempo é histórico, excelente entrada. O narrador conduz a história ilustrada pelos alunos. Boa
postura de cena, seguros. A cena
mostra a discriminação, a opressão e a dignidade dos oprimidos.
Cenas comoventes. Trabalho
merecedor de aplausos. Excelente roteirização. Parabéns aos
professores e alunos!” Maria de
Fátima Marques, 8ª CRE

tividade, postura e expressão.
Parabéns!” Leda Tasqueto, MOBREC
Lourenço Dalla Corte – “Lixo
é no lixo”
“Tema adequado ao programa, cenário bem elaborado, atores bem caracterizados”. Martha
Najar, SINPROSM

Bandeira Medina – “Nota
Fiscal”
“Tema muito bom, teve cria-

Iran Nunes - Diretor da EMAET e
Professor de artes e Martha Najar
Coordenadora do SINPROSM
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ESCOLA ESTADUAL ALMIRO BELTRAME
Exercer os direitos
é tema de teatro
Sonegar impostos e venda de
produtos com validade vencida
foi o tema apresentado pela Escola Estadual Almiro Beltrame. De
acordo com a professora de artes,
Izane Dalla Nora, para a escola não
repetir a questão cupons fiscais, ela
resolveu trabalhar com a parte dos
produtos vencidos, muitas vezes,
esquecidos nas prateleiras.
A peça teatral intitulada “Todos
ganham por ser honestos”, trata da
compra num mercado de periferia,
Alunos procuram seus direitos e denunciam na Receita Federal do Brasil e na Vigilância Sanitária
além de constatar que a proprietária
sonegava imposto ao não oferecer que as pessoas também cumpram
ao consumidor o cupom fiscal, com as suas obrigações”, explica.
vendia produtos com o prazo de
O grupo de teatro da escola
validade vencida. A dona de casa, possui 13 componentes que
sentindo-se lesada, procurou a ensaiam no turno inverso ao
Receita Estadual e a vigilância escolar, para não atrapalhar as
sanitária para que tomassem atividades desenvolvidas na escola.
as
providências
necessárias Antes dos exercícios começarem
em relação ao estabelecimento no grupo de teatro, a garotada era
comercial.
bastante inibida e não participava
A mensagem transmitida pela das atividades promovidas em sala
escola ao público presente no evento de aula. Conforme a professora
foi para que os cidadãos cumpram o Izane Dalla Nora, incentivar todos
seu dever, fiscalizando e cobrando os professores e fazer com que o
a sua nota fiscal. “Nós não podemos aluno participe do projeto provoca
deixar passar a oportunidade de uma mudança de comportamento
fazer denúncias para que todas as no ambiente escolar. Dalla Nora
pessoas trabalhem honestamente”, ressalta ainda a importância do
comenta a professora da escola. projeto para a escola e a alteração Aline Martins, Andhonara da Silva, Carine Bissacot, Daniela Corrêa, Dionatan
Ela ressalta também que os órgãos, comportamental na desenvoltura Corrêa, Emeli Santos, Maria Claúdia Rigon, Milena Rossi, Natália Daluit, Nathália
a quem compete à fiscalização, dos alunos ao encenarem a Dalla Possa, Peterson Andrè Gmig, Rosângela de Lima e Thaís de Oliveira
exerçam o seu papel.
peça.“As crianças se soltam mais,
Segundo a professora de artes, perdem o medo de falar em público,
a peça apresentada cumpriu com a se expressam corretamente e
sua temática. Os alunos foram na desenvolvem uma boa dicção.
Receita Estadual fazer a denúncia Portanto, isso ajuda também nas
e na Prefeitura Municipal para outras disciplinas, porque eleva a
entrar em contato com a Vigilância auto-estima dos alunos”, afirma a
Sanitária. “Tudo é uma cobrança professora de artes.
para que funcione corretamente e

Orientação aos cidadãos para participar na gestão pública

Clientes exigem seus direitos

O direito a informação e o controle social

8

Informativo Cid Legal nº 23

EMEF LOURENÇO DALLA CORTE
Conservação do meio ambiente é
tema de peça teatral
Meio ambiente é o tema
abordado
pela
Escola
Municipal
de
Ensino
Fundamental
Lourenço
Dalla Corte. O lixo além
de ser um problema
ambiental também pode ser
considerado um problema
econômico (gastos para
remoção de
toneladas
diárias). Um simples ato
de jogar um papel na rua
acarreta a contratação de
milhares de garis, produção
de milhões de quilos de lixo
e riscos a saúde humana.
Se pensarmos em fornos
para incinerar, surge outro
problema – a poluição
do ar. Outra saída para o
problema são os aterros
sanitários, pois diminuem o
contato com o homem, mas
prejudicam o lençol freático.
Muitas vezes, parece que esse
problema não tem solução.
Além disso, os aterros,
apesar das vantagens e
desvantagens apresentadas,
são caros. Sendo assim,
uma possível amenização do

problema é a conscientização
dos educandos e, ao mesmo
tempo,
orientá-los
na
redução do mesmo. Apesar
do avanço tecnológico no
processo de reciclar, a mais
econômica é a mudança de
comportamento.
Assim como os Jesuítas
utilizaram o teatro para
catequizar os índios e com
essa visão da problemática
social, o espetáculo “Lixo é
no lixo”, trata da história de
um garoto chamado Zeca
que gosta de doces e jogar
os papéis no chão e nos
rios, sem se importar com
o prejuízo causado ao meio
ambiente. Num sonho, ele
descobre que os animais
estão pedindo socorro, pois
com a sua atitude, os bichos
estão morrendo. Depois de
ouvir os animais da floresta,
Zeca acorda com novas
ideias e resolve cuidar do
meio ambiente. A direção do
espetáculo é da professora
Catia da Silva.
A peça foi realizada

O teatro representa a importância do convívio com a natureza

através de uma parceria
com o projeto que a escola
já desenvolve há dois anos
sobre Educação Ambiental,
nas disciplinas de Português
e Geografia. Segundo a
professora de Português,
Catia da Silva, a atitude
do menino prejudica não
só o meio ambiente, mas
também a região urbana
através de alagamentos,
e, consequentemente, a
saúde pública. “Os alunos
refletiram e perceberam que
o meio ambiente é um reflexo

das atividades de cada um, e
tudo que ocorre, a partir daí,
como problemas de saúde,
e desequilíbrios ambientais
até questões financeiras, é de
responsabilidade de todos”,
conta Catia.
A mensagem que a escola
transmitiu para o público
presente no festival foi sobre
a importância da consciência
coletiva, através dos alunos,
além de mostrar que
maltratar o meio ambiente,
pode causar sérios danos ao
planeta e a comunidade.

Mudança de atitudes também faz parte dos ensinamentos do teatro
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