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Educação Infantil participa do
9° Festival Cid Legal Canta e Dança
A nona edição do Festival Cid
Legal Canta e Dança – Educação
Infantil ocorreu dia 26 de setembro no
Centro Desportivo Municipal. O
evento organizado pelo Programa
Municipal de Educação Fiscal (PMEF)
reuniu cerca de 700 pessoas para
prestigiar apresentações dos alunos
de 11 escolas da cidade.
O Festival foi elogiado pelo
Programa Nacional de Educação
Fiscal (PNEF), através da sua
Secretária-Executiva, Rai de Almeida.
Ela parabenizou o PMEF e disse: "são
iniciativas como essas que nos dão o
sentido de que vale a pena continuar
acreditando que estamos na
construção de um mundo no qual se
vive a igualdade, respeitando as
diversidades sócio-econômicacultural-histórica-política, enﬁm, exercendo a cidadania plena.”
O evento contou com muitas presenças: representando o Prefeito
Municipal, Maria Elena Varela de Oliveira; a vereadora Sandra
Rebelato; representando a 8ª CRE, Cristina Bento Farias; da Secretária
de Educação, Silvana Costabeber Guerino; da Receita Federal, o
delegado Araquém Ferreira Brum e o auditor Miguel Ângelo Lovato;
da Secretaria Municipal de Cultura, Roxane Ângela Machado Erro; do
Sindicato dos Professores Municipais, Sandra Cargnin; do Movimento
Brasileiro de Educadores Cristãos, Leda Maria Tasquetto.
A primeira apresentação foi do Centro de Educação Infantil Casa da
Criança, que abordou o tema respeito e justiça para todos. Depois, a
EMEI Darcy Vargas, mostrou a importância da arrecadação de tributos

Escola Municipal de Educação Infantil João Franciscatto

e da cidadania. Os alunos da EMEI Aracy Trindade Cáurio enfatizaram
os deveres que cada criança tem. A EEI Santa Rita de Cássia divulgou
um trabalho sobre a nota ﬁscal que realizou com os alunos.
A EEI Ida Berteotti mostrou a relevância da ﬁscalização dos
órgãos públicos e do cuidado com o planeta. A EEI Vila Vitória
abordou a existência dos impostos em benefício de todos. A EMEI João
Franciscatto enfatizou os valores do amor e da amizade. A EMEI Ady
Scheinder Beck lembrou o cuidado com o patrimônio público. A nona
escola foi a EMEI Sinos de Belém, que desenvolveu a temática dos
impostos. A EMEF Pedro Kunz abordou o amor ao Brasil. Para ﬁnalizar,
o Núcleo Infantil CAIC “Luizinho De Grandi” retratou a valorização da
educação ﬁscal como forma de conhecimento da sociedade.
Conﬁra todas as fotos do Festival Cid Legal no blog do PMEF:

educacaoﬁscalsantamaria.blogspot.com.br
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ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DO FESTIVAL CID LEGAL
EDITORIAL
Um mundo melhor
Já dizia o pesquisador Paulo Freire: “ensinar não
é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a
sua construção”. A melhor forma de criar essas
oportunidades é através da leitura. Ler abre
portas, nos leva a outros mundos, exercita nossa
mente e nossa reﬂexão. Educar e ler são verbos
que precisam andar de mãos dadas para trilhar
um caminho diferente ao mundo que vivemos.
Em tempos que a tecnologia, a televisão e jogos
eletrônicos fazem parte da vida de todas as
pessoas, a necessidade de introduzir o hábito e o
gosto de ler na vida das crianças se torna
fundamental. É desde pequeno que começamos
a formar o cidadão que vamos ser no futuro, os
hábitos que vamos ter, as coisas que iremos fazer
e buscar para nossas vidas. O Fes val Cid Legal da
categoria Educação Infan l mostrou que as
c r ia n ça s estã o n o ca m in h o c er to p a ra
compreender a importância da cidadania, da
solidariedade e do cuidado com o planeta.
O Programa Municipal de Educação Fiscal
procura inﬂuenciar as crianças para o bem desde
essa época, quando elas têm entre 4 e 5 anos.
Além do Fes val Cid Legal Canta e Dança, o Dia de
Ler Todo Dia reuniu diversas escolas para
par cipar de a vidades ligadas à Literatura. O
dever de criar possibilidades e mudar o futuro do
nosso planeta está nas mãos de todos. Vamos
ajudar nossos pequenos cidadãos a viverem num
mundo melhor.

As onze escolas da Educação Infantil que
participaram do 9º Festival Cid Legal Canta e
Dança receberam as premiações do evento. O
Programa Municipal de Educação Fiscal
(PMEF) fez a entrega de brinquedos, material
escolar e mochilas para as crianças. O material
foi destinado pela Receita Federal.

Todas as escolas desenvolveram projetos
sobre a Educação Fiscal e as melhores
apresentações foram selecionadas para
participar do festival. “A premiação é uma
forma de estímulo e reconhecimento ao

trabalho que as crianças desenvolveram”,
aﬁrma Helaine Simon, coordenadora-ajdunta
do PMEF.
A diretora da EMEI João Franciscatto,
Lindomar Rodrigues Jovanovichs, elogiou o
Festival Cid Legal e espera que continue,
porque “é uma oportunidade que as crianças
têm de sair e vivenciar a cidadania”.
Além da Educação Infantil, o PMEF
realizou a entrega das premiações do 8º
Festival Cid Legal Canta e Dança, de 2014, do
Ensino Fundamental e Médio.

Parlamentares apresentam a Lei Orgânica em escolas do município
Em comemoração aos 25 anos da
Promulgação da Lei Orgânica, o Legislativo
ministrou palestras em escolas do município
de Santa Maria. Os encontros também
contaram com a participação de exvereadores que explanaram sobre a
importância da criação e existência da Lei
Orgânica. A vereadora Sandra Rebelato
explicou a lei desde sua criação e como se
apresenta no dia a dia da comunidade. “A

última promulgação realizada foi em 03 de
abril de 1990, há 25 anos. Com a ajuda de
todos, foi feita uma nova constituição que
serve como exemplo para outros municípios
até hoje”, disse a vereadora.
O ex-vereador Humberto Gabbi Zanatta
ressaltou a importância da participação da
comunidade diariamente na política brasileira. “O
vereador é um sujeito de carne e ossso. É gente
como a gente. Devemos , como eleitores, não
somente cobrar, mas participar da política”, falou
Zanatta.
As três escolas escolhidas - EMEF Pão
dos Pobres Santo Antônio, EMEF CAIC
Luizinho de Grandi e EMEF Aracy Barreto
Sacchis – fazem parte do Programa da
Educação Fiscal.
Assessoria de Imprensa
Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS
Jornalista responsável: Camila Milder
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P R Ó X I M O S E V E N T O S - PA R T I C I P E !

PARTICIPE DE UMA VISITA NA
ADUANA DE SANTA MARIA-RS

O

9 FESTIVAL
CID LEGAL

DIA 13/11

CANTA E DANÇA

LOCAL: DMVA-DRF/SANTA MARIA

17 a 19/11/2015
Ensino Fundamental e Médio
Horário:14h

‘

Estarei la!!

Local: Avenida Tênis Clube

Horários disponíveis para a visita: às 9h e às 14h
Inscreva-se pelo telefone: (55) 3304-3102

Promoção:

Realização:

Apoio:

PROGRAMA
MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO

FISCAL

Secretaria de Educação
Secretaria de Finanças
S A N T A

ESAF

M A R I A - R S

PMEF REALIZOU AÇÕES NO DIA NACIONAL DA LEITURA
O Programa Municipal de
Educação Fiscal realizou, em 1º de
outubro, ações em apoio ao “Dia de
Ler Todo Dia”. A campanha foi feita
para incentivar a leitura em todo o
Brasil. Durante a manhã, ocorreram
atividades na Praça Nonoai, à tarde,
na Praça do Mallet e, à noite, na
Escola Municipal Duque de Caxias.

Em torno de 250 alunos das
Escolas Dom Antônio Reis e Dom Luiz
Victor Sartori estiveram presentes na
Praça Nonoai. Durante a ação,
professoras leram livros e revistas
para as crianças e encenaram
algumas histórias. Também ocorreu a
participação do escritor Auri Antônio
Sudati, que levou cerca de 40 obras de
histórias e poesias para as crianças.
A atividade desenvolvida pela
Secretaria Municipal de Educação,
com a participação do PMEF foi
elogiada pela Coordenadora
Pedagógica da Escola Dom Antônio

Reis, Dulce Pozzobon: “A iniciativa é
muito válida, porque estimula a leitura
dos alunos, o hábito, o gosto pela
leitura. Esse é o caminho para que a
educação realmente consiga progredir
e ter resultados práticos e mais
produtivos. Os alunos adoraram!”.
À tarde, as escolas levaram seus
alunos para participar da atividade na
Praça do Mallet: EMEI Zahiê Berred
Farret, EMEI Darcy Vargas, Escolinha
Padre Orlando, Escola Divina
Providência, EMEI Ida Fiori Druck,
EMEF Pão dos Pobres, EMEF São
João Batista e CEI Casa da Criança.
Além disso, ocorreram rodas de leitura
e a participação da banda do Exército,
do Circo do ASEMA Pão dos Pobres.

Durante à noite, ocorreu um sarau
literário na Escola Municipal Duque de
Caxias. Foram declamadas poesias
ao som do violão dos alunos Jorge Luiz
Rosa Júnior e Válber Lemes e após, os
estudantes realizaram uma roda de
leitura.
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A CIGARRA E A FORMIGA
- Inicialmente fale para os seus alunos sobre as fábulas e as diferentes maneiras que são
apresentadas (poesia ou narrativas).
- Fale sobre as características das fábulas: os personagens são animais e sempre, no ﬁnal,
existe a moral da história.
- Leia para os alunos a fábula “A cigarra e a formiga”. Aproveite para trabalhar as palavras chaves
da fábula.
- Converse com os alunos sobre a importância do trabalho em nossas vidas, os benefícios que
ele nos traz, fale sobre cooperação e convívio social.

As atividades das páginas
6, 7 e 8 foram desenvolvidas
pela professora Cristina Helena
Bento Farias da 8ª Coordenadoria
Regional de Educação.

Apresentaremos duas versões para a fábula A cigarra e a formiga. Após a leitura de ambos os
textos, propomos questões para o debate:
1. O que tem de diferente entre os textos?
2. Qual o texto você mais gostou, por quê?
3. Nos dias de hoje, qual seria a proﬁssão da formiga e qual seria a proﬁssão da cigarra?
4. No segundo texto - A cigarra e a formiga e os impostos, fala da questão dos tributos. Você
concorda com o comportamento da cigarra?

ATIVIDADES
Texto 1:
A cigarra e a formiga

CIGARRA
FORMIGA
INVERNO
GRÃOS
VERÃO
CASA

Complete a cruzadinha, observando
as dicas das letras.

Tendo a cigarra cantado durante o
verão,
Apavorou-se com o frio do inverno
Sem mosca ou verme para se
alimentar,
Com fome, foi ver a formiga, sua
vizinha,
pedindo-lhe alguns grãos para

F

C
I

V

aguentar
Até vir uma época mais quentinha!
- "Eu lhe pagarei", disse ela,
- "Antes do verão, palavra de

G

animal,
Os juros e também o capital."

C

A formiga não gosta de emprestar,
É esse um de seus defeitos.
"O que você fazia no calor de
outrora?"
Perguntou-lhe ela com certa
esperteza.
- "Noite e dia, eu cantava no meu
posto,
Sem querer dar-lhe desgosto."
- "Você cantava? Que beleza!
Pois, então, dance agora!"

Complete o quadro utilizando rótulos ou escrevendo nomes de alimentos mais
consumidos no inverno e no verão?

INVERNO

VERÃO
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Texto 2:
A Cigarra, a Formiga e os impostos
Era uma vez uma formiguinha e uma
cigarra que eram muito amigas. Todos os dias a
formiguinha trabalhava sem parar, a ﬁm de
armazenar comida para o período de Inverno. Só
que neste dia alguma coisa estava diferente, a
formiga não havia aparecido para o trabalho, o que
deixou a Cigarra muito aita e preocupada com sua
amiga.
- O que aconteceu com minha amiga tão
trabalhadeira, será que ela está doente? Acho que
vou bater na sua porta! Então ela resolve bater na
sua porta e chamá-la:
- Toc, Toc, Formiga! Formiga!!!!!
Neste instante, a formiga vem chegando da cidade
com uns papéis nas mãos e pergunta para a cigarra:
- O que foi amiga Cigarra por que tanta aição?
- Ora, estava preocupada com você, pensei que
estivesse doente, não apareceu para o trabalho.
- Não, imagina estou muito bem, é que fui até a
cidade entregar minha declaração de Imposto de
Renda postos a disposição do cidadão.
Neste instante a cigarra caiu na risada:
- Hahaha, Imposto de Renda haha! Que renda? Vai
fazer um vestido novo?
– Não, eu falei Imposto de Renda!
- Imposto de Renda? Eu sei lá o que é isso?
- Hum, vou tentar explicar... Imposto de Renda é uma
parte do dinheiro que cada pessoa ganha e entrega
ao Governo do seu país. Se ganha muito, paga
muito. Se ganha mais ou menos, paga menos. Se

Cigarra, abelha e bicho-da-seda

ganha pouco, não paga nada.
- Ah, isso não é comigo! Do meu bolso, dinheiro não
sai assim, não. Dar uma parte do que eu ganho, por
quê? Aposto que você nem sabe por que o Governo
cobra esse tal de Imposto de Renda....
- Claro que sei, o Governo precisa de dinheiro para
fazer tudo que nós, o povo, precisamos. A maior
parte da sua receita vem dos impostos que o povo
paga.
- Em primeiro lugar, eu não preciso do Governo para
nada. Em segundo lugar, a receita é de remédio ou
de bolo? - Ora, ora, amiga, você está desinformada!
A receita de que falei é o dinheiro que entra nos
cofres públicos, um pouco de cada um. Sinceramente
estou boba, você que ganha tão bem fazendo seus
Shows, nem sabe o que é Imposto de Renda. Você
nunca pagou imposto?
- Não estou gostando nada desta história de se
meter na minha vida. Se eu ganho dinheiro é para
mim e não para os homens do Governo. Por que o
meu dinheiro iria passar para o cofre deles, em vez
de ﬁcar no meu baú?
- Não se zangue amiguinha! Venha comigo dar um
passeio até à cidade. Gostaria de lhe mostrar umas
coisas.
Dona Formiga ia à frente, apontando tudo o que via
pelo caminho, falando sem parar:
-Amiga, já pensou como iria chegar até a cidade sem
esta estrada? Já pensou quem foi que construiu os
postes e colocou os ﬁos que chegam até sua casa e
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que trazem energia que o senhor usa
para acender sua luz? Quem constrói
escolas, hospitais, postos de saúde,
praças públicas, bibliotecas e
proporciona segurança?
- Escute dona sabichona, a senhora
falou no plural. Não me diga que há
outros impostos?
- Há o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), pago pelos que têm
casas, apartamentos, terrenos assim
como nós.
- Há sim, espere que vou chamar o
resto do pessoal! Dona Minhoca,
Dona Abelha e Dona Lagarta!
- Olá! Como vão amigas, vocês
poderiam explicar para dona
Cigarra quais impostos que vocês
pagam?
– Claro! Eu como sou uma minhoca,
pequena agricultora pago o Imposto
Encenação da historinha na Feira do Livro de Santa Maria
Territorial Rural (ITR), as minhas
terras são produtivas, a terra
improdutiva paga mais.
Programa Municipal de Educação Fiscal!
– Eu, amiga produzo uma seda de ótima qualidade e
- Programa de Educação Fiscal? Mas pra que serve
sou conhecida como Bicho da Seda. Mas tenho lá
isso?
meus custos para essa produção e que não são
- Ora! Serve para conscientizar os cidadãos da
baixos. Então quem traz produtos que vem de outro
importância dos impostos e como observamos isso na
país tem que pagar o Imposto de Importação (II)! Já
nossa cidade, Estado e país.
pensou amiga, o que seria de mim se a seda dos
- Então pagar os impostos é uma questão de
outros países entrasse no Brasil sem pagar imposto,
cidadania?
com preços muitos mais baixos do que o meu?
- É sim e obrigação do governo cuidar para que
- E você Dona Abelha também paga imposto?
todos tenham uma vida melhor. Mas é nossa
– Claro, eu pago IPI - Imposto sobre Produtos
obrigação também dar condições ao governo de
Industrializados que é o imposto sobre as coisas que
fazer isso, pagando corretamente nossos impostos.
os homens e as máquinas fazem e o povo consome.
- Está bem minha amiga, você me convenceu, vou
cumprir
com meu dever sim, mas não pense que não
Prove um pouquinho do mel que produzo
vou ﬁcar de olho para ver onde estão gastando o
é uma delícia!
meu dinheiro!!!!!
- Viu minha amiga, cada um faz a sua
Isso mesmo, não basta só pagar, precisa também
parte e contribui de acordo com aquilo
ﬁscalizar
a aplicação dos recursos. Temos vários
que produz!
órgãos: Câmara Municipal de Vereadores, Tribunal
- É eu já vi que não tenho alternativa vou
de Conta do Estado, Tribunal de Contas da União,
ter que pagar imposto mesmo! Isto deve
Controladoria
Geral da União e os portais de
ser invenção dos brasileiros!!
transparência
que
você pode acompanhar.
- Invenção dos brasileiros nada, outros
- Você está certa amiga! Agora vamos comemorar
países também cobram impostos, é uma
kkk.
questão de consciência!
- Será que estou ouvindo bem? A formiga querendo
- Como você sabe destas coisas amiga
fazer
festa? Vamos sim, só que agora que conheço
formiga?
meus deveres e direitos de cidadã, vou convidar
- Aprendi desde cedo, na escola com o
todos a participar conosco ﬁscalizando a aplicação
Cid Legal.
dos recursos postos a disposição do cidadão.
- Quem é o Cid Legal?
Cristina H. B. Farias
- Amiga o Cid Legal é o Mascote do

Formiga, abelha, bicho-da-seda e Cid Legal
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ATIVIDADES
Encontre no caça-palavras algumas palavras do texto:

Recorte as palavras abaixo e classiﬁque na regra:
Palavras com RR

Palavras com R
entre a sílaba

Palavras com R no
ﬁnal da sílaba
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FORMIGA
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ajude o cid legal a encontrar três pétalas de cada FLOR que somadas resultem a
idade mínima para se candidatar a cargos públicos.
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Adaptado do livro “365 atividades’

