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9° Festival Cid Legal Canta e Dança

No dia 1° de julho, aconteceu no Avenida Tênis Clube (ATC), a etapa
Educação de jovens e adultos (EJA) do 9° Festival Cid Legal Canta e Dança.
O evento é realizado pelo Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF),
por meio das Secretarias de Educação e de Finanças da Prefeitura Municipal
de Santa Maria e busca estimular o conhecimento sobre arrecadação e função
social e econômica do tributo.
O primeiro dia do Festival foi marcado por apresentações de dança,
paródia e poesia das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs)
Duque de Caxias, João da Maia Braga, Rejane Garcia Gervini, Reverendo
Alfredo Winderlich, CAIC Luizinho De Grandi, Diácono João Luiz
Pozzobon e Pinheiro Machado. A abertura do evento foi realizada pelo
Projeto Capoeira da Escola Municipal João da Maia Braga.
Participaram da comissão avaliadora, o Delegado da Receita Federal Araquém Ferreira Brum, Representante da 8ª CRE - Cristina Bento Farias,
Superintendente de negócios da Caixa Econômica Federal - Luis Sergio

NOTÍCIA DO LEGISLATIVO

VARAL DA CIDADANIA

Comissão de Educação visita Saiba mais sobre como o
as primeiras escolas do Programa Municipal de
Educação Fiscal realiza o
município.
projeto Varal da Cidadania.
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Nunes, Representantes do MOBREC Santa Maria - Carlos Gaida e Marta
Macedo Gaida e Representante da SMED - Marcia Vendrusculo. O 9°
Festival Cid Legal Canta e Dança, contou com a participação de 250 pessoas,
entre pais, professores e alunos.
No dia 26 de setembro, acontecerá mais um evento com apresentações dos
alunos da Educação Infantil. O evento acontece às 14h, sábado, no Centro
Desportivo Municipal. Nos dias 19 a 21 de outubro, ocorrerão as
apresentações do Ensino Fundamental e Médio, às 14h, no AvenidaTênis
Clube.
A professora Jane May de Oliveira Leal avaliou o festival como positivo
“Só tenho elogios para a organização do Festival. As apresentações super
pertinentes ao tema, muito criativas. Verdadeiro show. Parabéns pelo
trabalho, que deve continuar sempre, pois é um estímulo à cidadania além de
uma oportunidade de explorar e apresentar talentos”, concluiu a
representante do Sindicato dos professores de Santa Maria.

OFICINAS PEDAGÓGICAS

JOGOS

Veja o que aconteceu nas
Oficinas Pedagógicas
realizadas pelo PMEF nos
meses de abril e maio/2015.

Novos jogos para a sala de
aula: Ludo da Educação
Fiscal, Stop e Mercadinho
do Cid Legal.
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Um bom Brasil
O Brasil tem uma Constituição enunciada
cidadã e a Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - deixa claro o dever do
educador em preparar o aluno para o
exercício da cidadania. O tempo passou e
acredita-se que no Brasil ainda há um longo
caminho a se percorrer. Usa-se, assim, o
adjetivo cidadão para garantir apenas
direitos, esquecendo o verdadeiro
signiﬁcado da palavra cidadania.
Segundo o dicionário, cidadania é um
conjunto de direitos e deveres civis,
políticos e sociais que cada cidadão deve
exercer, portanto exercer a cidadania
signiﬁca conscientizar-se de seus direitos e
deveres na busca por justiça.
Sendo assim, o Programa Municipal de
Educação Fiscal de Santa Maria (PMEF)
tem a missão de "Conscientizar a
sociedade, através da escola, da função
socioeconômica do tributo. Além disso,
busca o despertar do cidadão para
acompanhar a aplicação dos recursos
postos à disposição da Administração
Pública, tendo em vista o benefício de toda
a população".
Portanto, o PMEF desenvolve vários
projetos como: Festival Cid Legal Canta e
Dança, Varal da Cidadania, Educação
Fiscal na Linha da Cidadania, Estudante
Cidadão, Jogos da Educação Fiscal e
Festival de Teatro Educação Fiscal em
Cena oportunizando a todos uma
participação efetiva na busca da
transformação social. Assim o Programa
convida a comunidade a participar das
nossas atividades na busca por uma
sociedade ética.

Uma das iniciativas do Programa Municipal de
Educação Fiscal (PMEF) é o Varal da Cidadania,
atividade que consiste em estimular o professor a
trabalhar a temática Educação Fiscal em sala de aula.
Utiliza como apoio pedagógico a revista Adu e Ana, que
orienta sobre as funções aduaneiras no combate à
pirataria e ao contrabando.
No dia do varal da cidadania, o aluno apresenta uma
atividade, que envolva o conhecimento sobre a função
social e econômica dos tributos,
e escolhe um produto (geralmente agasalho e brinquedo)
destinado pela Receita Federal do Brasil ao PMEF.
Neste ano, 18 escolas já realizaram o Varal da
Cidadania, foram 1.907 estudantes, 163 professores, 13
servidores, 6 estagiários e 12.693 produtos destinados.
Para participar das atividades é necesário o
agendamento de uma reunião com o PMEF e

professores para avaliação e planejamento de ações
a serem desenvolvidas em sala de aula.
Participe!
Acompanhe a realização dos nossos trabalhos e o planejamento

Estamos aguardando você.

das escolas pelo nosso site:
www.santamaria.rs.gov.br/educacaofiscal/?secao=noticias

Comissão de Educação visita as primeiras escolas do município
A Comissão de Educação, Cultura e Lazer realizou, no
mês de agosto, a primeira agenda de visitação às escolas
municipais de Santa Maria. Segundo a presidente da
Comissão, vereadora Sandra Rebelato, a agenda externa
acontecerá uma vez por mês a ﬁm de fazer um levantamento
das necessidades físicas e educacionais das instituições,
bem como conhecer os projetos pedagógicos realizados.
Em agosto, a Comissão esteve visitando as escolas do
bairro Camobi. A primeira instituição a receber os
parlamentares foi a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Vicente Farencena, que conquistou a primeira
posição no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica
(IDEP) em 2014. Atualmente, a instituição enfrenta
problema nas estruturas dos muros que protegem a escola.
A E. M. E. F. Júlio do Canto busca ampliar seu espaço para
a construção de novas instalações, como refeitório e área de
lazer. Segundo a direção, uma das possibilidades é a compra
do terreno ao lado da escola para a melhor acomodação dos
alunos.
Já E. M. E. F. Renato Nocchi Zimmermam recebeu a
proposta da secretaria de Educação de uniﬁcar a instituição
com a Creche Vila das Flores, localizada perto da escola.
Com a união das duas instituições, a diretora Cleiva
Peripolio é otimista frente às novas mudanças. “Temos

muita força de vontade, nossos professores trabalham há
mais de 15 anos aqui, e, por isso, criamos um ambiente
familiar para acolher as crianças,” ressaltou Cleiva. A
escola possui um grande espaço para o lazer e uma
estrutura com brinquedos e painéis, alcançados, segundo a
direção, através do bom gerenciamento da comunidade
escolar. “Estou impressionado com o tamanho desta escola
e principalmente com a forma como foi administrada para
o bem. Com uma boa gestão tudo é possível”, ressaltou o
vereador Daniel Diniz. Segundo a diretora, o resultado faz
parte de uma grande rede de parcerias que auxiliam nas
atividades escolares. A única solicitação feita por Cleiva
foi com relação a criação de mais vagas na educação
infantil. “Precisamos de mais crianças nas escolas e assim
teremos mais educação nas ruas”, concluiu.
A próxima agenda da Comissão deve ser deﬁnida em
breve e noticiada através do site do Legislativo
(www.camara-sm.rs.gov.br).
Assessoria de Imprensa
Camara de Vereadorres de Santa Maria -RS
Jornalista responsavel: Camilla Milder
Texto e foto: Karohelen Dias
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Aconteceu!
7/4 Matemática e
Educação Financeira
Palestrante: Professora Diana Dias
Sampaio, Economista da UFSM
e Professor Ricardo Fajardo do
Departamento de Matemática - UFSM

PEDAGÓGICAS 2015
No primeiro semestre, o Programa Municipal de
Educação Fiscal realizou Oﬁcinas Pedagógicas com
os professores. As oﬁcinas possuem como um dos
objetivos, contribuir para que os educadores possam
discutir os temas que envolvem “Educação Fiscal”
dentro do ambiente escolar. Esse projeto tem como
base, a troca de experiências práticas entre os
educadores, nas diversas áreas de estudo.

17/4 Português e Inglês
Palestrantre: Ivanice Zanini Schultes,
Delegada Adjunta da Receita Estadual Nota Fiscal Gaúcha
22/4 Ed Física e Ciências
Palestrantre: Luciana Silveira, Doutoura
em Química Orgânica

Tendo em vista que alguns conteúdos se tornam
menos complexos e de fácil compreensão se forem
feitos através de uma aula mais prática, desenvolveuse o espaço de participação dos professores para
trocar experiências. Essas oﬁcinas foram realizadas
com os educadores de todas as áreas de atividades.
Os conteúdos abordados foram os desenvolvidos
pelos professores em suas respectivas turmas e como
desenvolvem essa atividade com os temas que
abordam Educação Fiscal.

23/4 História e Geogra a
Palestrante: Carlos Luciano Sant’Anna,
Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil
27/4 Cinema e Artes
Palestrantre: Carla Viegas,
Fonoaudióloga Clínica Especialista em
Voz e Professoras Cristina Iop e
Adriana Aires Nunes

Diante disso, buscou-se ampliar o desenvolvimento
das aptidões e habilidades dos alunos, tornando-os
preparados para o exercício da cidadania. Uma das
atividades elaboradas foi o jogo produzido pela
professora Roseana Sangoi Mendonça que está nas
páginas 4 e 5 desse informativo.

30/4 Direção e coordenação das
Escolas

Professor Doutor Jair Antônio Krassuski, departamento de Filosoﬁa UFSM

Participe das atividades do Programa de Educação Fiscal 2015
Saiba mais em: www.santamaria.rs.gov.br/educacao scal
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9 FESTIVAL
CID LEGAL

LUZ, CÂMERA E
EDUCAÇÃO FISCAL
Programa Municipal de Educação Fiscal

Santa Maria-RS

Tema: Função Social e Econômica do Tributo

Premiação: categoria
categoria estudante
estudante universitÁrio
universitÁrio
Premiação:

Terceiro Lugar:

Um notebook Acer
Um videogame Ps4
Dois Joystick Dualshock para Ps4
Quatro jogos originais para Ps4

o
7 FESTIVAL DE TEATRO
EDUCAÇÃO FISCAL EM CENA

CANTA E DANÇA

Os prêmios serão distribuidos para cada integrante da equipe

Primeiro Lugar:

7°
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A PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL
L SANTA MARIA - RS

Data: 4 e 5 de novembro

Um notebook
Uma Câmera fotográfica

Horário: 14h

Quarto Lugar:

Segundo Lugar:

Local: Theatro Treze de Maio

Um tablet Gênesis
Um GPS

Um videogame Ps4
Dois jogos originais para Ps4
Uma câmera fotográfica Canon
Um tablet Gênesis
Um cartão de memória micro SD 16 GB

Quinto Lugar:

19 a 21/10/15

Um tablet Gênesis

Ensino Fundamental e Médio

Premiação:cATEGORIA
cATEGORIA PROFESSOR
PROFESSOR
Premiação:

Primeiro Lugar:
Um notebook (SONY VAIO, TOSHIBA SATELLITE)

Horário:14h

INSCRIÇÕES

Segundo Lugar:
Uma Câmera fotográfica

Local: Avenida Tênis Clube

BRO

UTU
ATÉ 31 DE O

Terceiro Lugar:
Uma Tv tela plana 7 polegadas

Promoção:
Promoção:

Realização:
PROGRAMA
MUNICIPAL

PROGRAMA
MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO

DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação
Secretaria de Finanças

FISCAL
S A N T A

Apoio:

Apoio:

Realização:

M A R I A - R S

Delegacia de Santa Maria

ESAF

FISCAL

Secretaria de Educação
Secretaria de Finanças
S A N T A

ESAF

Realização:

Promoção:

Apoio:

PROGRAMA
MUNICIPAL

M A R I A - R S

Secretaria da Educação
Secretaria de Finanças

DE EDUCAÇÃO
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ESAF
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JOGO DE LUDO DO CID LEGAL
Ajude a Turma do Bicho Papão a encontrar as quatro portas da casa do Cid Legal.
Aproveite e conheça a história da Revista: Imposto não é bicho Papão.
Acesse: http://www.santamaria.rs.gov.br/educacao scal/docs/revista.pdf

O jogo é composto de:
 01 Tabuleiro, onde as casas estão distribuídas em forma de cruz, amarelas, vermelhas, verdes e azuis
 01 Dado de seis faces
 04 Jogadores da Revista Imposto não é Bicho Papão (Quico, Gigi, Lu e Profª. Cida)
Objetivo
A turma do Bicho Papão deverá levar todos os seus personagens do ponto de partida até o ponto de chegada (Casa do Cid Legal). Para isso, deve-se
dar a volta inteira no tabuleiro e chegar antes que os adversários com todas as peças na casa do Cid Legal respondendo as perguntas.
Terminologia
 Casa Inicial (Casa de cada personagem da turma Bicho Papão) – São as casas coloridas nos cantos do tabuleiro.
 Saída – São as casas coloridas que há junto a cada casa inicial.
 Abrigos – São as casas com perguntas.
 Reta ﬁnal – São as casas coloridas que se dirigem ao centro do tabuleiro até a Casa do Cid Legal.
 Barreira – Dois personagens de igual cor na mesma casa formam uma barreira.
 Capturar – Emprega-se a palavra capturar quando um jogador ocupa a posição do oponente, nesse caso este último retorna a sua Casa Inicial.
O Jogo
No início do jogo, todos os jogadores estão na casa inicial de seu personagem. Um personagem de cada jogador será retirado automaticamente até a
casa de saída. A partir deste momento cada jogador, em sua respectiva vez, deve jogar seu dado e efetuar, a movimentação de seus personagens, avançando de acordo com os valores dos dados.
Os Jogadores somente poderão retirar o personagem de sua casa inicial até a saída, quando obtiver um 5 com o dado. Se isto não for possível, porque
já existem dois de seus personagens na saída ou porque já não dispõe de mais personagens para retirar da casa inicial, deverá então movimentar 5 casas com outra peça.
Regras básicas
 Quando a pontuação obtida com o dado não permitir nenhuma jogada o jogador não fará nada. No resto dos casos, o jogador está obrigado a
fazer qualquer movimento possível com um dos seus personagens.
 Os personagens movem-se em sentido anti-horário, começando pela casa inicial de sua cor até a Casa do Cid Legal de sua cor. Uma vez na Casa
do Cid Legal, os personagens não podem realizar mais movimentos.
 Um personagem não pode se movimentar até uma casa que já existam 2 personagens. Só a casa inicial e a Casa do Cid Legal podem conter 3 ou 4
personagens. Esta regra prevalece sobre outras.
 Quando um jogador obtém um 6 com o dado ele deverá: Avançar 6 casas com um de seus personagens, caso ele tenha personagem em sua casa
inicial ou avançar 7 casas, caso não tenha mais personagens para retirar dentro de sua casa inicial e ainda poderá jogar o dado outra vez. Se obtiver
novamente 6 poderá repetir. Se obtiver novamente um 6 pela terceira vez, o último de seus personagens que foi movimentado voltará até a casa inicial.
 Só no caso de que este personagem tenha chegado até as casas coloridas da reta ﬁnal não voltará para a casa inicial e permanecerá em sua
posição.
Sobre as barreiras
Nenhum personagem pode movimentar passando por uma barreira.
Se um jogador tiver 2 de seus personagens formando uma barreira e obtiver um 6 com o dado estará obrigado a abrir essa barreira. A única exceção
a esta regra ocorrerá quando o personagem da barreira deva avançar e este não possa, seja por encontrar-se com outra barreira no
meio do trajeto ou por cair em uma casa ocupada por outros dois personagens.
Sobre capturar
Se um personagem cair em uma casa com pergunta, deverá seguir a orientação. Nas casas de saídas e nos abrigos, não é possível capturar e
podem estar dois personagens diferentes.
Nas casas de saídas, não pode haver mais de dois personagens e se um jogador tiver que sair com um de seus personagens de sua casa inicial
encontrar outro personagem, capturará o último, que tenha chegado e avançará 20 casas, com qualquer um de seus personagens.
Sobre o ﬁnal do jogo
Um personagem somente poderá alcançar a casa do Cid Legal com um número exato obtido no dado.
Se o número não for exato não poderá movimentar.
O jogador, que chegar com um personagem na sua Casa do Cid Legal, avançará 10 casas com algum de seus outros personagens.
O jogador que conseguir colocar seus 4 personagens na Casa do Cid Legal ganhará, ﬁnalizando assim o jogo.
Pontuação
O jogador que conseguir colocar seus 4 personagens na Casa do Cid Legal ganhará, ﬁcando em primeiro lugar.
As outras colocações são calculadas pela distância dos personagens de cada jogador até a Casa do Cid Legal. O jogador que tiver a menor soma da distância ﬁcará em segundo, o jogador que tiver a segunda menor distância ﬁcará em terceiro, e assim por diante.

Desenvolvido pela professora Roseane Sangoi Mendonça da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aracy Barreto Sacchis.
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JOGO DE STOP
Ajude o Cid Legal a aprender onde os recursos públicos são
aplicados, preenchendo a tabela de STOP com nomes de
Escolas, Praças, Ruas e Hospitais da cidade de Santa Maria - RS.

Regras:
O jogo não tem número máximo de jogadores, tendo como número mínimo 2 jogadores. A tabela
deve ser distribuída para cada jogador. A partir daí, sorteia-se uma letra (o sorteio pode ser feito
da forma desejada). Após definição da letra, o jogo começa e os participantes devem, de forma
rápida preencher a linha inteira da tabela com palavras que comecem com a letra sorteada, o
primeiro que preencher toda a coluna grita STOP.

Pontuação
Palavras repetidas por 1 ou mais jogadores valem 5 pontos, palavras exclusivas 10. Após o
termino do jogo os pontos são somados e quem pontuar mais é o VENCEDOR.

Escolas

Praças

Ruas

Hospitais

Jogo elaborado pelas alunas: Maria Eduarda, Luiza, Dyandra e Kimberli
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pão dos Pobres

Total:

REAL

1

1

CENTAVOS

CENTAVOS

5

10

CENTAVOS

25

CENTAVOS

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

REAIS

Sem Valor

100

BANCO CENTRAL DO PMEF

100

Sem Valor

50

Sem Valor

20

Sem Valor

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

REAIS

50

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

REAIS

20

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

REAIS

10

10

Sem Valor

5

Sem Valor

REAIS

REAIS

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

100

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

REAIS

50

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

REAIS

20

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

REAIS

10

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

5

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

Sem Valor

100

Sem Valor

50

Sem Valor

20

Sem Valor

10

Sem Valor

5

Sem Valor

2

Divida os alunos em grupos,
separando os que serão cliente e os
que serão vendedores. Peça para que
recortem as notas de dinheiro, sem
valor comercial, que estão
estampadas nesta página, e cole-as
em um papel mais resistente, o
grupo deve ficar com uma quantia
em dinheiro para que possa fazer
suas compras.

5

CENTAVOS

10

CENTAVOS

50

CENTAVOS

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

REAIS

5

BANCO CENTRAL DO PMEF

Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria - RS

2

REAIS

BANCO CENTRAL DO PMEF

Em sala de aula
Para montar o mercadinho, os
alunos devem levar embalagens de
alimentos para ilustrar os produtos
que serão comprados.
Peça também que levem vários
folhetos com preços dos produtos de
alguns supermercados. Dê os preços
para as embalagens de acordo com o
valor do folheto.

25

CENTAVOS

50

REAL

2

REAIS

2

Esta atividade tem o intuito de
desenvolver no aluno sua própria
forma de pensar matematicamente,
de resolver problemas de adição e
subtração por meio de cálculo,
administrar situações de compra e
venda, utilizando o dinheiro e
reconhecendo os preços dos
produtos no supermercado.

REAL

1

REAL

1

BANCO CENTRAL DO PMEF
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Mercadinho do Cid Legal
Os alunos que forem caixas do
mercadinho devem somar o valor
total das compras e devolver o troco
corretamente.
Já os alunos que representarem
os clientes devem pedir a nota fiscal
solicitando a adição do CPF, dessa
forma encerrando a compra.

