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6˚ Festival Educação Fiscal em Cena

Nos dias 19 e 20 de novembro, o Theatro Treze de Maio sediou a 6ª
edição do Festival Educação Fiscal em Cena.
O festival reuniu 238 estudantes artistas que se apresentaram com 15
esquetes para um público de 600 pessoas. No total foram 13 escolas
municipais e uma estadual que se apresentaram com muita criatividade,
alegria e conhecimento demonstrando que se pode construir uma nova
sociedade.
O objetivo do evento é promover a integração da arte e do exercício
da cidadania, valorizando o teatro e os estudantes artistas de Santa Maria.

O Festival é promovido pela Prefeitura de Santa Maria, por meio
das Secretarias Municipais de Educação e de Finanças, através do
Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF).
A 6ª mostra de teatro "Educação Fiscal em Cena" foi transmitida
ao vivo, pela internet, no Canal 2, da Multiweb, da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). O Festival conta com o apoio da
Secretaria de Município da Cultura, da Receita Federal do Brasil, da
Receita Estadual, da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, da
Câmara Municipal de Vereadores, da UFSM e Theatro Treze de Maio.
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EDITORIAL

Em dois dias de evento repletos de momentos de
criatividade e emoção, o Programa Municipal de
Educação Fiscal comemora com os professores, alunos
e equipe gestora o sucesso das peças teatrais. Um
trabalho comprometido com a educação está em
desenvolvimento nas escolas de Santa Maria. Além da
sala de aula e dos laboratórios de artes, a educação fiscal
está presente nas quadras de esportes, nas atividades
culturais, no teatro, na dança, enfim no cotidiano de todo
o cidadão. O Programa vem estimulando o projeto
pedagógico e acredita ser bom para o Brasil, para as
pessoas, para a formação de cidadãos conscientes dos
deveres e direitos, para o resgate de valores, para a
educação, para o entretenimento, para a alegria, para a
emoção, além de despertar o conhecimento sobre a
função social do tributo. O teatro é um importante
projeto educacional que desenvolve a integração global
envolvendo a educação, disciplina, família,
comunidade, comprometimento e promove o
aproveitamento dos recursos humanos grupais (docente
/ discente / familiar / comunitário), colocando em
evidência a contribuição que cada membro possa
oferecer para desenvolver a conscientização
tributária/fiscal. Ciente que o teatro é a base, o alicerce
para a unificação de todas as disciplinas e das ideias para
a educação integral das crianças, envolvendo o
conhecimento de si mesmo em relação à sociedade,
além da auto-descoberta, relacionamento social
adequado, cooperação, responsabilidade, desinibição e
autodisciplina, consciência crítica, percepção,
criatividade. Portanto, o Programa prioriza o ensino e a
aprendizagem, promovendo novos caminhos para
diferentes modos de ensinar e aprender.

Visita a Aduana...

O Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF) e três escolas da Rede
Municipal de Ensino participaram do projeto “Receita Federal convida: conheça
nossa Aduana” que tem como objetivo proporcionar aos alunos de todo o país, a
visitação às unidades do órgão do Ministério da Fazenda que prestam serviços
aduaneiros. O projeto já está na quarta edição nacional.
No dia 18 de novembro, os estudantes e professores das Escolas Municipais
de Ensino Fundamental Francisca Weinmann, Ione Medianeira Parcianello e Zenir
Aita acompanhados pela Coordenadora do PMEF Rosaura Vargas, tiveram a
oportunidade de conhecer o depósito de mercadorias e veículos apreendidos pela
Receita Federal do Brasil, em Santa Maria.
O delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, Araquem Ferreira
Brum e o Auditor Fiscal da Receita Federal, Carlos Luciano Sant´Anna, falaram aos
alunos sobre a importância da fiscalização, que é feita pela Receita e os processos
realizados no caso da apreensão das mercadorias que entram ilegalmente no País. O
Auditor-Fiscal explicou que o destino das mercadorias apreendidas depende da
utilidade do produto. “Alguns são doados, outros leiloados, e outros, como
medicamentos e pirataria, destruídos”, conta Sant´Anna.
As mercadorias apreendidas também são utilizadas, muitas vezes, como
premiação em eventos realizados nas escolas municipais pelo Programa Municipal
de Educação Fiscal, um programa da Prefeitura Municipal de Santa Maria por meio
das Secretárias de Educação e Finanças. Os alunos ainda tiveram a oportunidade de
acompanhar uma demonstração, feita pela equipe do local, das operações que são
realizadas com os cães treinados para detectar e localizar drogas ilícitas entre os
produtos.

A Câmara de Vereadores de Santa
Maria recebeu nomês de novembro
atividades alusivas ao Dia Internacional de
Solidariedade ao Povo Palestino, data
fixada pela Organização das Nações
Unidas em 29 de novembro. A primeira
atividade foi o lançamento da exposição
“Palestina uma Nação Ocupada –
Retrospectiva”, organizada por Umar
Daud Aql. A exposição foi um conjunto de
peças, entre quadros com elementos
culturais, desenhos feitos por crianças
desabrigadas, fotos de mesquita e mapas
explicativos sobre a perda de território
palestino para Israel. Durante a sessão
plenária, a Tribuna Livre foi ocupada pelo
senhor Abdel Rahman Atallah Abed
Admad, da Sociedade Palestina de Santa
Maria, que relembrou que o estado

Palestino nunca foi
concretizado. E, por fim, foi
realizada uma Conferência,
no Plenário da Casa, onde
foram apresentados
documentários, depoimentos
e estudos sobre a opressão
que o povo palestino sofre do
exército israelense.
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Santa Maria - RS
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Confira a opinião de quem acompanhou a 6ª edição do Festival de teatro “Educação Fiscal em Cena”
“O Teatro é uma modalidade artística que desenvolve a dicção,
desinibição, desenvoltura, criatividade e expressão corporal e, no 6º
Festival de Teatro Educação Fiscal em Cena os alunos têm a
oportunidade de apresentar os seus talentos e desenvolver a cidadania.
Os alunos e professores deram um show de interpretação. Parabéns a
todos!” Rosângela Rechia, Diretora da Biblioteca Pública Municipal,
representando a Secretaria de Município da Cultura na comissão
avaliadora do Festival.

EMEF Duque de Caxias

“Rosaura Vargas e equipe, parabenizo a todos pelo maravilhoso
evento. Fiquei muito feliz em poder participar e me coloco à
disposição para colaborar no que for preciso. A Educação Fiscal é um
tema que precisa ser discutido com todos, é importante educar as
crianças para se tornarem cidadãos conscientes. Muito obrigada pelo
convite!” Maria Izabel Mariano da Rocha Duarte, Diretora do
Museu Educativo Gama d'Eça / UFSM.

EEEB Almiro Beltrame

EMEF Aracy Barreto Sacchis

EMEF Junto ao CAIC Luizinho De Grandi

EMEI Ida Berteotti

EMEF Diácono João Luiz Pozzobon
Professor Hiran Nunes e Silvia Iensen

Hirã Nunes e Silvia Iensen
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EMEF Euclides da Cunha

EMEF Pinheiro Machado

EMEF Hylda de Vasconcellos

EMEF Padre Nóbrega

EMEF Lívia Menna Barreto
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EMEF Miguel Beltrame

EMEF Francisca Weinmann

EMEF Bernardino Fernandes
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BRINCANDO E APRENDENDO COM GRÁFICOS
A professora Kátia Rezende Rodrigues da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ione Medianeira Parcianello assistiu com os alunos o desenho
animado de Ziraldo da turma do Menino Maluquinho, “Como Gente Grande” que fala da importância dos documentos fiscais. Foi realizada
dramatizações de compra e venda semelhantes ao vídeo, criação de histórias em quadrinhos inspirados no vídeo assistido. Posteriormente, realizou
uma pesquisa (enquete) com a família sobre o costume de pedir ou não notas fiscais em suas compras, e depois disso, foi realizada a sistematização
dos dados e construiu um gráfico com os resultados da pesquisa.

Legenda:

Sempre pede a nota fiscal
Às vezes pede a nota fiscal.
Não pede a nota fiscal.

Nome:___________________________________
Data: ___/___/_______
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CIDADANIA!
RESPONSABILIDADE PRESENTE NA ESCOLA
As atividades abaixo foram disponibilizadas pela professoras Maria Elisabete Nunes, Mariliane de Mello Tadiello, Elisa Quinhones da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Leduvina da Rosa Rossi que oportunizaram aos alunos diversas atividades de Educação Fiscal
para aprender corretamente os princípios da cidadania. Partiram de uma leitura bastante significativa na revista Agrinho. Leram o texto,
obtiveram novas informações e ficaram sabendo o que é uma empresa, o que ela oferece, qual seu dever perante o consumidor que é
fornecer cupom fiscal, descobriram que uma empresa tem identidade o CNPJ. A seguir foi proposta a turma que criasse um nome fictício
para a sua empresa, dando segmento ao trabalho sob orientação das professoras resolveram criar um cupom fiscal. Assim cada criança
criou o seu cupom fiscal e produziu um desenho da empresa que idealizou. Cabe salientar que as educadoras orientaram os alunos que
para confeccionar uma nota fiscal temos que obter autorização dos órgãos competentes.

TOTAL
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MEMORIZANDO COM O CID LEGAL
Verso do jogo da página 8.
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MEMORIZANDO COM O CID LEGAL
Teste e aprimore a sua capacidade de memorizar. Recorte, misture e encontre os pares dos pontos turísticos na cidade de Santa Maria-RS.
Mais informações, você encontra no Site da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Facebook: facebook.com/turismosantamaria, pelo telefone
(055) 32179415 ou ainda diretamente no CATS - Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Estação Rodoviária de Santa Maria - RS.
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