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Estudante Cidadão: meio ambiente e
comunidade foram pautas do projeto

O Delegado da Receita Federal do
Brasil, Alexandre Rampellloto e sua
família visitiram o estande do Programa
Municipal de Educação Fiscal na
FEISMA

Alunos do Instituto São José participantes do projeto: Allana Lehnard, Andriele de Jesus, Jônatas de Almeida, Matheus
Cortez, Maurício Kemmerich e Schaiane Lopes

A 3ª edição do Projeto Estudante Cidadão foi promovida pela Prefeitura Municipal de
Santa Maria, através do Programa Municipal de Educação Fiscal
(PMEF), desenvolvido pelas Secretaria de Educação e Secretaria
de Finanças, com apoio da Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, 8ª Coordenadoria Regional
de Educação e Câmara Municipal
de Vereadores.
O Estudante Cidadão tem
como principais objetivos destacar o trabalho das escolas, as
atividades disseminadoras de cidadania, promover a integração
entre os alunos e suas comunidades, incentivar os estudantes a
conhecer os problemas da escola
e/ou da comunidade e buscar soluções para os mesmos, através
de práticas continuadas de atitudes cidadãs. Além disso, cada

CONFIRA AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NO PROJETO
ESTUDANTE CIDADÃO

O Reitor Felipe Müller e o Vice-Reitor
Dalvan José Reinert também conferiram o estande do PMEF na FEISMA

projeto inscrito possui um “blog”,
que é atualizado pelos seus integrantes com as informações do
sobre o projeto.
Participaram do Projeto Estudante Cidadão as escolas Padre
Nóbrega, Lourenço Dalla Corte,
Pão dos Pobres Santo Antônio,
Rejane Garcia Gervini, CAIC junto ao Luizinho de Grandi, Renato
Nocchi Zimmermann e o Instituto São José. Estas desenvolveram
diversas temáticas, entre elas, o
meio ambiente, saúde pública,
combate ao bulliyng e aplicação
de recursos públicos.
Os estudantes também apresentaram seus projetos na 26ª
edição da Multifeira de Santa
Maria (FEISMA). Os alunos do
Instituto São José Confeccionaram sacolas retornáveis junto ao
Empresário Carlinhos Costa Beber, Coordenadora do PMEF Rosaura Vargas e o
estande do PMEF.
Prefeito Cézar Schirmer presentes no estande do PMEF na FEISMA
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5º Festival Cid Legal Canta e Dança entrega premiação
O 5 º Festival Cid Legal Canta e Dança passou por uma maratona de apresentações desde
o inicio do mês de julho, com as
eliminatórias nas escolas. Após
a longa jornada de atividades,
no final do mês de outubro, a
equipe do PMEF iniciou a entrega da premiação pela participação a todos que se apresentaram
no 5º Festival.
A educação infanil e séries
iniciais, receberam brinquedos
diversos. De acordo com a organização do evento, por não haver produtos iguais para todos
os estudantes, os mesmos foram
sorteados. Ou seja, os estudantes do 6º ao 9º ano e ensino médio receberam produtos como
Playstations 2 e 3, X-Box 360,
telefone celular, vídeo games,
mochilas, material escolar, entre
outros brinquedos. Já os professores participantes ganharam
telefones celulares. O 5º Festival
Cid Legal Canta e Dança contou
com a participação das escolas
municipais, estaduais e particulares de Santa Maria. Os alunos
se apresentaram em diversas
modalidades como dança, paródia e poesia enfocando sempre
a temática Educação Fiscal. As
apresentações dos professores,
mais uma vez preocupados com
seus deveres pedagógicos, abri-

lhantaram o evento com paródias e poesias, educando através
do exemplo.
A equipe do Programa Municipal de Educação Fiscal, quando
chegou à escola com os brindes,
surpreendeu a todos os estudantes que participaram do festival,
pois nenhum deles esperava receber algo pelo trabalho apresentado. Independente do valor
do prêmio recebido, mais uma
vez o aluno percebeu que é preciso respeitar as regras, que são
colocadas para uma boa convivência cidadã, a importância de EMEF Dom Antônio Reis
pagar os impostos e fiscalizar a
aplicação dos recursos. Além de
reforçar essa orientação, a alegria tomou conta de cada lugar
que o PMEF passou, podendo
trazer aos alunos esperança e
ensinamentos ao receberem os
brindes que foram doados para
o Programa pela Receita Federal
do Brasil.

Núcleo de Educação Infantil CAIC
Luizino de Grandi

EE Almiro Beltrame

EMEF Perpétuo Socorro

EMEI Luiza Ungaretti

EMEF Bernardino Fernandes

EMEF Duque de Caxias

Câmara dá início ao projeto de ampliação do Legislativo
Na primeira semana de janeiro deve começar a obra do novo
prédio da Câmara, cuja ordem
de serviço foi assinada na tarde
do dia 27 de dezembro, pela presidente Sandra Rebelato e pelo
engenheiro civil Adauri Cabral,
da Engeporto Projetos e Construções Ltda. O ato aconteceu no
terreno ao lado da sede da Câmara, local em que será construído o
prédio anexo e contou com a presença de vereadores e servidores
do Legislativo, além do prefeito
em exercício, José H. Farret, e de
representantes do Escritório da
Cidade.
A reverenda Ilaine Eschorna-

ck, da Catedral do Mediador, e o
Padre Celito Moro, Cura da Catedral Diocesana, realizaram a
bênção ecumênica da nova obra.
Além disso, ocorreu descerramento de uma placa referente à
ordem de serviço.
O novo prédio, que contará
com cinco pavimentos, abrigará os gabinetes parlamentares.
Serão construídos 24 gabinetes,
distribuídos entre o segundo, o
terceiro e o quarto andar, sendo
que em cada andar haverá um
gabinete projetado para pessoas
portadoras de necessidades especiais. Além desses gabinetes
especiais, a concepção geral do

novo prédio foi pensada levandose em conta a questão da acessibilidade e, ainda, aspectos como
mobilidade e sustentabilidade.
Também será construído um
auditório para atividades artísticas e culturais, com capacidade para 400 pessoas. O projeto
prevê, ainda, no último andar do
prédio, espaço para um arquivo
multimídia, com materiais diversos sobre a história de Santa Maria e do Parlamento Municipal.
No prédio atual da Câmara, além
do Plenário, permanecerá a parte
administrativa da Casa, as salas
de exposições e os estúdios da TV
Câmara.

Assessoria de Imprensa
Câmara de Vereadores de Santa
Maria - RS
Jornalista responsável: Renata
Bianchini (MTb 11.916)
Rua Vale Machado, 1.415
(55) 3220-7252
imprensa@camara-sm.rs.gov.br
www.camara-sm.rs.gov.br
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EMEF PADRE NÓBREGA
SUSTENTABILIDADE:PROJETO VAI ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Nóbrega
ensina aos alunos e a comunidade escolar sobre a importância
da conscientização da cidadania.
Ou seja, das pessoas cobrarem
seus direitos e cumprirem seus
deveres. É através deste trabalho
que a escola desenvolve o Projeto Estudante Cidadão.
Desde 2009, a instituição
participa ativamente da ideia e,
em 2011, além de dar continuidade ao projeto “Construindo
Cidadania”, foram ampliadas as
ações junto à comunidade. No
início de 2011, o grupo participante se reuniu para o processo
de discussão, reflexão e elaboração para melhorar a vida na comunidade em que a escola está
inserida.
A realização de uma campanha que arrecadou roupas para
doar a instituições de caridade
foi uma das primeiras tarefas
designadas aos alunos da escola. Também foi feita a continuação do trabalho desenvolvido no

Alunos do 9º ano: Bibiana Rigão Iop, Diogo Codein Dresch, Gabriel dos Santos
Alli, Greice Giacomini, João Vitor Machado da Rosa, Julia Cardoso Bortoluzi,
Kamila Flores Ruas, Mayara Cristina Leme de Souza, Suellen Karsten Favarin e
Thainara Dalmazo Brunhauser.

blog da escola www.penobrega.
blogspot.com.
O projeto incentiva as atividades já desenvolvidas pelos
professores em sala de aula, sobre sustentabilidade. Os alunos
participam realizando ações que
envolvam a temática e toda a
comunidade escolar, como por
exemplo, ensinar aos anos iniciais sobre como se faz a separação de lixo, cuidado com a água,
entre outras práticas.

Segundo a professora e coordenadora do projeto Estudante
Cidadão na escola, Maria Cristina Rigão Iop, os alunos possuem
iniciativa e o fato de também influenciarem a comunidade escolar é bastante positivo.
O grupo se reúne semanalmente para discutir e colocar as
atividades em prática. “O resultado que esperamos obter com o
desenvolver do projeto é formar
cidadãos conscientes, participativos, com ideias próprias e com
vontade de mudar o mundo”, afirma a coordenadora do projeto na
escola.

http://penobrega.blogspot.com/2011/08/sustentabilidade.html

EMEF PÃO DOS POBRES SANTO ANTÔNIO
CIDADANIA: APRENDENDO VALORES

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Pão dos Pobres
Santo Antônio desenvolve atividades do projeto “Estudante Cidadão” nas disciplinas de Ciências, Educação Física, Geografia,
Matemática e Português. O objetivo do projeto é incentivar a
busca pelo conhecimento, para
que haja crescimento pessoal,
e integração com o pequeno e
grande grupo, possibilitando o
exercício da cidadania.
O trabalho foi realizado nos
8º anos, na disciplina de Geografia, com a finalidade de expandir às demais disciplinas.
A atividade é consequência da
necessidade de melhorar a divulgação do tema Educação Fiscal na comunidade escolar. Em
cada disciplina os conteúdos
propostos foram desenvolvidos

de diversas formas. Os professores de matemática, Luis Vestena
e Maristela de Abreu, trabalharam jogos matemáticos envolvendo o exercício da cidadania.
Na disciplina de Ciências, a professora Núbia Melo, juntamente
com os alunos, produziram um
bolo de casca de maçã, onde eles
aprenderam como fazer o reaproveitamento dos alimentos Estudantes do 9º ano apresentam o
que normalmente são jogados Projeto Estudante Cidadão
no lixo. Em educação física os
conteúdos propostos pelo projeto também foram trabalhados o projeto procura conscientizar
os alunos para que eles entenatravés da dança.
O tema do projeto é “Cidada- dam o caminho dos impostos: de
nia: Aprendendo Valores”, em onde eles saem, para onde vão e
que é desenvolvido o tema edu- como voltam, além de promover
cação fiscal relacionada com o melhorias para a escola. “Ancotidiano da escola. Segundo a tes do projeto existir na escola,
coordenadora das atividades na os alunos comiam seu lanche e
instituição, Medianeira Garcia, jogavam o papel no chão. Hoje

isso não acontece mais. Além
disso, as salas de aulas, o pátio
da escola e os banheiros estão
permanecendo limpos com a colaboração de todos os estudantes”, conta.
O conteúdo desenvolvido na
escola faz com que os alunos
consigam assimilar os temas
propostos, como impostos e cidadania, no dia-a-dia. A implementação do projeto ajuda
a desenvolver a expressão oral
e escrita, o hábito da pesquisa,
proporciona informações sobre
a origem e destino dos recursos
públicos, orienta as famílias neste quesito e valoriza o ambiente
escolar conservando o patrimônio público. Tudo isso trabalhado dentro da sala de aula, junto
aos conteúdos programados.
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EMEF LOURENÇO DALLA CORTE

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO FISCAL
É na escola que se dá o processo de socialização através da educação e orientação proporcionada pelos professores aos alunos.
O projeto de Educação Fiscal, integrado ao Projeto de Educação
Ambiental, na EMEF Lourenço
Dalla Corte, busca desenvolver
na comunidade escolar comportamentos ambientalmente corretos que devem ser aprendidos na
prática e no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis, e
que possam, por meio disso exercer, os seus direitos e deveres.
Proporcionar a conscientização e o conhecimento aos alunos
de forma que estes se envolvam
com o meio ambiente e a cidadania são alguns dos objetivos desta proposta. Os alunos que fazem
parte do projeto são dos anos finais (6º ao 9º ano). A escola desenvolveu a temática por meio de

Depósito de lixo acumulado antes do
projeto acontecer

Após as atividades desenvolvidas pelo
projeto fonte: http://lourencodallacorte.
blogspot.com/2011/08/conhecendorealidade-local.html

aulas teóricas, através da produção de textos, histórias, contos,
filmes, ilustrações, entre outros,
a fim de explicar e orientar os
estudantes sobre os conceitos e
valores em relação ao meio ambiente. Nas aulas práticas foram
oferecidas oficinas sobre a separação de lixo e cuidados de minijardins, além de passeios para o
conhecimento da realidade local.
Os alunos também confeccionaram painéis, cartazes e maquetes, em que puderam aprender
de forma prática e conhecer o
meio social e ambiental em que
vive.
Após a elaboração de um
diagnóstico das necessidades da
comunidade local e entrevistas
com os moradores da região, desenvolvidas pelos alunos, a escola
encaminhou um pedido à Secretaria de Proteção Ambiental para

Apresentação do Projeto Estudante
Cidadão no dia tal no Auditório da
Prefeitura

que o caminhão do lixo pudesse
entrar na Travessa Angelo Berleze e recolher o lixo semanalmente, evitando, assim, depósitos
clandestinos ou acúmulo de lixo
em local impróprio. Neste ano, já
ocorreram algumas melhorias
para a comunidade, como a coleta do lixo semanal e limpeza dos
depósitos de redíduos clandestinos.

EMEF RENATO NOCCHI ZIMERMANN
PROJETO ESTUDANTE CIDADÃO: SER FELIZ

É através da escola que se
aprende e se educa as futuras
gerações e onde se deve ter a
preocupação pela construção e
formação da cidadania. A escola
Renato Nocchi Zimmermann
entende que o ambiente escolar
deve alertar sobre o exercício
da cidadania na relação de
respeito entre os colegas e com a
comunidade próxima à escola.
No ano passado, a escola
participou ativamente da ideia,
desenvolvendo o trabalho sobre
a conscientização da comunidade
em relação à dengue. Neste ano,
a instituição escolheu o tema
tuberculose para trabalhar com
os alunos. O projeto intitulado
“Ser Feliz” tem como objetivo
ajudar na aprendizagem e na
formação da cidadania, além de
sensibilizar a comunidade sobre
a importância e a gravidade de
doenças.
Segundo a professora e
coordenadora
do
projeto,

Lisete Maria Massulini Pigatto,
os alunos têm adquirido uma
lição de vida com as atividades
que foram desenvolvidas pelo
projeto
Estudante
Cidadão.
“Os alunos estão vivenciando
essa experiência e tendo uma
aprendizagem
significativa,
porque eles vão trazer isso para
sua vida não só no presente, mas
também no futuro”, conta.
A escola desenvolveu o assunto
sobre a tuberculose, através da
parceria com o posto de saúde
da região, no qual este esclareceu
os estudantes por meio de uma
palestra. Após, os alunos fizeram
a planfetagem com o material
distribuído pela Unidade Básica
de Saúde em toda a comunidade.
Os
estudantes
também
trouxeram alguns cidadãos que
foram portadoras da doença
para esclarecer aos moradores.
As pessoas deram depoimentos
sobre a importância desse
trabalho desenvolvido na vila que

projeto, Lisete Pigatto.
Para o ano que vem, a escola
pretende desenvolver a obesidade
como tema do Projeto Estudante
Cidadão.

Estudantes atentos às explicações sobre a tuberculose no posto de saúde

Comunidade escolar assiste vídeo sobre a doença

Alunos orientam e distribuem panfletos
sobre a tuberculose

é bastante significativo, porque
muitas dessas pessoas não têm
acesso a informações e nem sabem
os sintomas da tuberculose”,
explica a coordenadora do

Apresentação do Projeto Estudante
Cidadão, feita pela professora e coordenadora do projeto na escola, Lisete
Pigatto
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EMEF REJANE GARCIA GERVINI
PROJETO ESTUDANTE CIDADÃO: JANELA ABERTA
Os alunos do 7º e 8º ano da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Rejane Garcia Gervini
utilizaram o tema impostos para
trabalharem a conscientização na
educação fiscal. Em parceria com
o Programa de Educação Fiscal
(PMEF), a escola desenvolve a
temática através da realidade do
aluno, como por exemplo, “em
época eleitoral alguns políticos
são bem frequentes e após passado este período, os mesmos desaparecem”, conta a professora
Rejane Zanini.
Segundo a professora e coordenadora do projeto Estudante
Cidadão na escola, Rejane Zanini, a importância de se ter o projeto dentro da escola é para trazer ao aluno o conhecimento do
que é educação fiscal, do que é o
imposto e de como esse tributo
faz parte do dia-a-dia do cidadão.

“Procuramos mostrar aos alunos
de que maneira o cidadão tem direito ao retorno dos impostos, ou
seja, de como ele está embutido
na conta de luz, na conta de água,
na passagem de ônibus”, explica.
A professora também ensina aos
estudantes de que forma eles têm
direito a ter o retorno em benfeitorias na comunidade, na escola,
na iluminação pública, no esgoto,
no saneamento.
O objetivo do projeto na escola
é formar, através dos ensinamentos trabalhados em sala de aula,
cidadãos que possuam olhar crítico. E que o aluno perceba todo
esse processo de cidadania e entenda para onde vai o dinheiro.
“Mostramos através do projeto
que o caminho pode ser diferente
para o futuro da cidade, de uma
comunidade”, afirma a professora.

Os estudantes
distribuiram
o informativo
produzido na
escola, durante a FEISMA

O projeto “Janela Aberta” possui a finalidade de uma observação local, regional e do país, de
realidades próximas e distantes.
“Instigamos para que se desenvolva além da observação, a interação e também como podemos
modificar a realidade”, Rejane.

http://projetojanelaberta.blogspot.com

EMEF JUNTO AO CAIC LUIZINHO DE GRANDI
SEJA CIDADÃO, BULLYING NÃO!
Estratégias para combater o
bulliyng são desenvolvidas no
Projeto Estudante Cidadão pela
Escola Municipal de Ensino Fundamental Junto ao CAIC “Luizinho de Grandi”. Participaram
das atividades turmas de 8º e 9º
anos, com a colaboração dos 6ºs
e 7ºs anos e EJA. O tema “Seja
Cidadão, Bullying não!”, integrado ao Programa Municipal de
Educação Fiscal, trabalha com a
cidadania e possibilita a comunidade escolar uma vivência democrática.
O projeto tem como objetivos
principais: a elaboração de estratégias cidadãs para a diminuição
das ocorrências de Bullying na
escola; a compreensão da legislação municipal sobre o tema; a integração entre a Educação Fiscal
ao asunto e propor a cidadania
como via de integração desses
temas para o desenvolvimento
do aluno. Para que todas essas
ações darem certo, a metodologia do projeto fundamentou-se
no questionamento da realidade,
na organização e aplicação do
conhecimento.

ma de produção textual, a partir
do filme “Bulliyng”. Professores
que colaboraram com o desenvolvimento do projeto: Márcia Elena Cassol (Inglês), Noemi Lenz
(Língua Portuguesa), Izane Dalla
Nora (Artes), Ana Maria Toaldo,
Marisandra Carlan (Português),
Angelita Tomazetti Scalamato
(Coordenadora Laboratório Informática), Malize Lourdes de
Oliveira (Coordenadora Pedagógica - Tarde), Ana Paula da Rosa
Cristino (Coordenadora Pedagógica – Noite).

Professoras na apresentação do Projeto Estudante Cidadão

As atividades desenvolvidas no
decorrer do combate ao bulliyng
foram diversas: produção de painéis e textual; criação de poesias,
histórias em quadrinhos (HQ);
distribuição de material informativo (panfleto) alertando a comunidade escolar, elaboração de
paródia; teatro e a organização de
um curta-metragem.
Segundo a coordenadora do

projeto, Malize de Oliveira, o projeto é importante para a comunidade escolar, pois orientou e
esclareceu a todos. “A aprendizagem foi significativa e interdisciplinar, cujos diversos saberes entre alunos e professores, levaram
o projeto à prática da cidadania”,
conta. As turmas de 7º Anos, na http://portalcaic.blogspot.com/2011/09/
disciplina de Língua Portuguesa, atividade-de-ingles-sobre-o-bullying.
o bulliyng foi trabalhado na for- html
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INSTITUTO SÃO JOSÉ

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL É TEMA DE PROJETO DO INSTITUTO SÃO JOSÉ
Os alunos do ensino médio
do Instituto São José utilizaram o tema sustentabilidade no
meio ambiente para trabalhar
a conscientização na educação
fiscal. Em parceria com o Programa Municipal de Educação
Fiscal (PMEF), os alunos integrantes do Grêmio Estudantil
Dom Antônio Reis, do Instituto
São José, confeccionaram cerca
de 110 sacolas retornáveis com a
ajuda dos patrocinadores, através do tema “Plante nesta Sacola a Esperança”.
As sacolas plásticas demoram cerca de 100 anos para se
decompor no meio ambiente e as
biodegradáveis se decompõem
em até 18 meses, porém contém
substâncias nocivas para o meio
ambiente. Para amenizar o problema, os alunos da escola São
José confeccionaram as sacolas
retornáveis, com o objetivo de
substituir as sacolas plásticas,
pois a retornável não agride o
meio ambiente e pode ser reaproveitada inúmeras vezes, já
que é feita de um material mais
durável e resistente.
A comercialização das sacolas retornáveis iniciou com a divulgação do projeto para os pais
dos alunos e as sacolas foram
colocadas à venda na Assembléia da Comunidade Escolar.
Os alunos também fizeram e
compartilharam as informações
no blog da instituição http://sacolaretornavelgedar.blogspot.
com/. A iniciativa do projeto
das sacolas plásticas retornáveis
contou com o apoio da Prefeitura Municipal, através do Programa Municipal de Educação
Fiscal, que é desenvolvido pelas secretarias de Município de
Educação e Finanças.
Segundo a coordenadora do
projeto na instituição, Isabel Baggio, o Projeto Estudante Cidadão é uma forma dos estudantes
darem retorno à sociedade, com
a intervenção neste meio social. Os alunos desenvolveram
a temática da sacola retornável,
em vista da escola já ter outro
projeto chamado Eco Ginc, que

OPINIÃO

A estudante do Instituto São José Schaiane Lopes juntamente com a Coordenadora Adjunta do PMEF Helaine Simon e a Técnica em Contabilidade Zélia Teresa
Mocelin apresentam as sacolas retornáveis

é uma gincana ecológica, onde
eles trabalham temas como a
sustentabilidade. A ideia deste projeto surgiu dos próprios
alunos, como forma concreta de
colocar em prática o exercício
da cidadania. “Colocar em prática o potencial do conhecimento que os estudantes possuem é
uma maneira de modificar a sociedade”, conta Isabel Baggio.
De acordo com o estudanteMaurício Kemmerich, a ideia de
participar do projeto é bastante
interessante. “Acredito que o fu-

turo depende dos jovens, somos
nós que estamos fazendo parte
disso. Fizemos outras pessoas
pensarem do mesmo modo que
a gente, tudo devido ao Projeto
Estudante Cidadão”, afirma.
Para os alunos o maior
aprendizado é poder interagir,
trabalhar em equipe, planejar
e modificar na sociedade o que
eles pensam que não está bom.
A proposta incentiva na comunidade escolar a conscientização e
a proteção ambiental em relação
ao uso das sacolas plásticas.

Alunos no lançamento das sacolas retornáveis

“Com as atividades desenvolvidas durante o ano
de 2011, os objetivos propostos foram plenamente alcançados. Além disso, com a
participação nas oficinas do
Curta-metragem e produção
do filme, os alunos tiveram
a oportunidade de aprender
um pouco sobre roteirização,
edição e filmagem, ampliando seus conhecimentos em
áreas distintas das geralmente trabalhadas em sala de
aula. A produção da paródia,
bem como a participação no
festival Cid Legal, possibilitou a socialização pela música, a integração das escolas
da rede municipal, a possibilidade de os alunos trocarem
experiências no encontro no
hotel Morotim. Segundo o
relato dos que participaram,
para eles, a experiência foi
altamente positiva, uma das
melhores
proporcionadas
pela escola durante o ano
letivo de 2011. A premiação
veio como bônus a todos os
que se empenharam para
apresentar aquilo que foi desenvolvido em aula. Todos,
sem exceção, demonstraram
grande satisfação pelos presentes recebidos, assim considerados, uma vez que não
havia expectativa de receberem prêmio algum.
Considero muito boa a
troca de experiências entre
as atividades desenvolvidas
nas escolas. Sempre podemos
aprender com as colegas”.
Coordenadora do Projeto de
Educação Fiscal Rejane Zanini na EMEF Rejane Garcia
Gervini
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EMEF PEDRO KUNZ
REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS É TEMA DE TEATRO
Incentivar a economia dos alimentos foi o tema da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Pedro Kunz. A instituição tratou
do assunto através da apresentação de teatro produzido pelos
alunos e pelas professoras Nelci
Procópio e Vera Amaro.
A peça teatral procura conscientizar a comunidade escolar
sobre o reaproveitamento dos
alimentos, como a casca de banana, folhas da beterraba, cascas
da batata inglesa, entre outros,
para poder aproveitar melhor o
orçamento familiar. Os alunos,
juntamente com as professoras,
confeccionaram os fantoches da
Ana Maria Braga, interpretados
pela Ana Maria Brega, e o Louro José, interpretado pelo Louro
Dalpeck.
Os alunos do 5º ano participam das atividades do teatro.
“Desde o primeiro ano eles gos-

Alunos produziram fantoches para
peça teatral juntamente com a professora Vera Jolemar Amaro

tavam de representar, e agora
nós montamos a peça para apresentar no festival de teatro Educação Fiscal em Cena”, conta a
professora Vera Amaro. Segundo ela, foram os próprios alunos que escolheram os nomes
e confeccionaram os fantoches
Ana Maria Brega e Louro Dalpeck, junto com a professora Nelci
Procópio.

A instituição trabalhou no teatro o incentivo ao reaproveitamento dos alimentos, que além de
diminuir o lixo, não desperdiça as
vitaminas que estão na essência
da casca. Os alunos fizeram uma
receita de bolo com as cascas da
banana. A ideia do teatro foi justamente representar através dos
fantoches o programa de culinária da TV Globo, para que os alunos pudessem produzir a receita.

Bolo de Cascas de Bananas
- 5 cascas de bananas
- 2 xícaras de açúcar
- 3 ovos
- 1 xícara e leite
- meia xícara de azeite
- 1 colher (sopa) de fermento
em pó
- 1 colher rasa de canela em
pó
- farinha de rosa (até dar ponto)
Modo de preparo:

Além de ensairem o teatro para apresentar para a Educação Fiscal, os alunos aprenderam a fazer um bolo com a
casca da banana

Bater tudo no liquidificador.
Retirar, colocar todos os ingredientes em uma vasilha, acrescentar farinha de rosca até dar
ponto e por último acrescentar
o fermento. Levar ao forno préaquecido mais ou menos 40 minutos

CGU - Concurso de Desenho e Redação

Em outubro deste ano aconteceu
o 5º Concurso de Desenho e Redação da Controladoria Geral da União
(CGU). Participaram do concurso as
escolas de ensino fundamental e médio, públicas ou privadas. O objetivo
é promover trabalhos socioculturais
com os estudantes da educação básica. Os melhores projetos foram premiados nas categorias Escola- Cidadã ou Entidade- Cidadã.
Os alunos, coordenados pelosprofessores, além de desenvolver o
tema “A sociedade no acompanhamento da gestão pública: Todos podem fiscalizar o dinheiro público!”,
produziram redações ou desenhos.
Os estudantes da EMEF São Carlos
desenvolveram a temática proposta
por meio de desenhos. A EMEF Lívia Menna Barreto e o Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa
Maria elaboraram textos sobre a
temática do concurso. Já a EMEF
Pinheiro Machado, além de produzir textos sobre o tema, esclareceu e
desenvolveu informações através do
blog, http://brasilogigante.blogspot.com, criado a partir do gibi
“Um por todos e todos por um!”.
A EMEF Aracy Barreto Sacchis
se destacou nas atividades desenvolvidas pelo concurso, pois desenvolveu a temática com as crianças da

Crianças da
pré-escola
da EMEF
Aracy Barreto
Sacchis

pré-escola por meio das professoras Nathjalia de Aquino Landsdron
e Rita Zoffoli Costa. O Programa
Municipal de Educação Fiscal encaminhou como sugestão à Comissão
Organizadora da CGU, a inclusão da
categoria Educação Infantil para o
próximo evento.

EMEF Pinheiro Machado
“Na EMEF Pinheiro Machado,
após uma oficina realizada pelos coordenadores do Programa Municipal de Educação Fiscal, motivou-me
a criação de um blog para trabalhar
com os alunos da EJA (Educação de

Jovens e Adultos) parte da revista
“UM POR TODOS E TODOS POR
UM!”. No blog trabalhamos alguns
conceitos como a cidadania, ética e
sustentabilidade. Confeccionamos
um painel, produzimos
textos e
participamos do concurso .
No ano de 2012 pretendemos
dar continuidade as atividades e
postaremos no blog. Acesse e conheça http://brasilogigante.blogspot.com
Realmente cada pequena ação
que realizamos transforma nossas
vidas e as vidas de outras pessoas”.
Rosângela Vaz Schultz/ Professora
de História - EJA

Adriano Bech Pinto, Alessandra Ramos
e Robson Matias

Somos parte da sociedade
(...) Nos dias de hoje, observam-se
casos em que o dinheiro público é
desviado por políticos desonestos
que prometem trabalhar pelo bem da
sociedade, mas quando chegam ao
poder, preocupam-se apenas com seus
interesses. Dessa forma, enganam o
povoe prejudicam todos os segmentos:
saúde, educação, segurança, etc.
No entanto, frente a esse grande
problema de corrupção, existem
várias maneiras de fiscalizar a gestão
pública, e este é o nosso dever. Antes
de tudo, na época eleitoral deve-se
analisar cuidadosamente o perfil e
propostas dos candidatos para votar
conscientemente e poder cobrar os
resultados. (...)
Redação produzida por Vanessa
Medeiros / Colégio Tiradentes
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Os curtas-metragens podem fazer parte de sua aula

Atenção futuros cineastas! A
oportunidade de realizar um (primeiro) curta-metragem pode ser
esta. O Programa Municipal de Educação Fiscal sugeriu uma atividade
diferente: curtas-metragens com
aplicação pedagógica. Esses podem
ajudá-lo na abordagem lúdica de
temas e disciplinas em sala de aula:
matemática, ciências, artes, língua
portuguesa, literatura, história e geografia. Você também pode começar
a trabalhar usando uma notícia de
jornal e fazer um debate a partir do
curta, enfocando a importância do
pagamento dos tributos e a fiscalização da aplicação desses. Ou ainda,
trabalhar uma música,uma lenda,
um poema, e junto com o curta discutir os temas que abordem educação fiscal. E opções não faltaram
para as aulas serem cada vez mais
criativas!! O objetivo é voltado para
o ensino da linguagem audiovisual e
oferece oportunidades para desenvolvimento de habilidades compostas, entre elas, a produção de textos
e exercícios para aprender e praticar
todas as etapas da realização de um
filme. Ainda desperta no educando
uma prática diferente, pois exige conhecimento sobre o tema abordado
e organização para a realização da
atividade.
As escolas, mais uma vez surpreenderam na atividade, pois às EMEFs Padre Nóbrega, Rejane Garcia
Gervini, junto ao CAIC Luizinho de
Grandi, Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria e Escola
Estadual General Edson de Figueiredo participaram do desafio e apresentaram seus curtas, envolvendo o
tema - educação fiscal.
Com enfoque em drogas; falta
de investimento nas rodovias e desvios das verbas públicas; bullying; o
retorno à escola depois de 30 anos;
a importância da educação preventiva no combate às drogas, orientação para o exercício da cidadania e
a literatura associada a tema atuais
mostram a intertextualidade entre

EMEF Renato Nocchi Zimmermann:
Título: A tuberculose mata! Professora responsável: Lizete Pigatto

os campos abordados.
Os interessados em participar
devem aguardar o início de 2012
e acessar o site www.santamaria.
rs.gov.br/educacaofiscal e levar em
conta criatividade e diálogo com o
tema proposto, além da coerência do
roteiro e da proposta de direção em
relação ao conceito do curta-metragem. O regulamento completo estará
disponível no link www.santamaria.
rs.gov.br/educacaofiscal/28-atividades-2011
Escolas Participantes e seus devidos curtas-metragens
EMEF junto ao CAIC Luizinho De
Grandi – Título: A ponte
Professores: Angelita Tomazetti Scalamato, Ana Paula Cristino, Malize
Oliveira - Alunos atores Estanislau
Bonotto e Doralícia Bitencourt
Mostra a vida de um aluno do EJA
como era antes de retornar a escola
e, após, demonstrando de que forma
exerce sua cidadania.

Estudantes assistindo aos curtas-metragens no estande da Educação Fiscal
na FEISMA

E E de Educação Básica Prof. Zélia
Ribeiro – Título : Os problemas da
bebida – Professor responsável:
– Professor Luiz Carlos de Assumpção – Alunos atores: Lucas
Guterres, Natália Souza, Pedro
Luiz do Nascimento.
O problema do álcool na família
e a violência.

O Diretor de cinema e Presidente da Estação Cinema,
Luiz Carlos Grassi ministrou uma oficina de vídeo e cinema, destinada a alunos e professores das escolas do
município junto com a produtora Juliane Fossatti

EE Gen Edson de Figueiredo Título
Nerds Valentões – Professor Luiz
Carlos de Assumpção Alunos atores: Bruno Facco Almeida, Christian Fagundes e Rafael Razeira.
Nerds visitam a casa de valentões.
No exercício da cidadania, as diferenças não são respeitadas e isso
gera uma grande confusão.
EMEF junto ao CAIC Luizinho De
Grandi - Título: Bullying – Professores: Angelita Tomazzetti, Malize
Oliveira e Márcia Cassol – Alunos
atores: Bruna Vargas,Gabrieli Portela, JosianeLima e Luiz Gustavo
Bullying e o prejuízo social que causa aos jovens por serem tratados
pessoas como diferentes na sociedade.

EMEF Padre Nóbrega – Título:
Drogas - Professores responsáveis:
Sheila H. Réquia, Maísa Augusta
Borin e Maria Cristina Iop – alunos
atores: Leonardo Naidon Cattani,
Diovani Cattani Naidon e Thaís Samoel
Um adolescente busca “auxílio”
para curar a dor que está sentindo.
Encontra um amigo” que lhe oferece
um remédio. O adolescente torna-se
viciado em drogas . O vício destrói a
sua família e a sua vida.

O produtor, graduado em Ciência da Computação, Cristian
Ludke também ministrou uma oficina

Rosaura Vargas, do PMEF e Lisete Pigatto, da EMEF Renato Nocchi Zimmermann assistindo ao curta-metragem da
escola na FEISMA

EMEF Rejane Garcia Gervini – Título: A duplicação da BR – 392
Professora responsável: Rejane Zanini e alunos atores ; Alisson Medina, Bruna Santos Rosa, Denise Gomes Gomes, Emily Cabral da Silva,
Fabrício Weber, Gean Carlos Cabral
da Silva, Geovan da Silva Silveira,
Geisiel Machado Vidal, Helio Gabriel Alves Correa, Jaqueline Becker da Silva, Jomar dos Santos
Neto, Jordana Silva dos Santos,
Karolini Cavalcanti de Oliveira,
Miriam Vitória Brandão, Sergio
Silva dos Santos, Gaudério de Jaguari.
Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria – Título: PROERD – Para dizer não as drogas
- Professora responsável: Angelita
Scalamato

E E Gen. Edson de Figueiredo – Título: Boitatá – alunos atores: Bibiane Müller, Dunian Saidelles, Letícia
Mendes, Vallentina Gomes
Através de uma linguagem simbólica, os alunos mostram que durante o
ano os cidadãos pagam os impostos
e sentem na pele a alta carga tributária. Após, o retorno dos nossos olhos
seria a devolução justa aos cidadãos.

