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Informa tivo Cid Lega l nº 49
EDITORIAL
Motivação para construção do
conhecimento

j proposta do ”rograma “unicipal de
hducação Xiscal p”“hXv entende que o
trabalho por meio de “”rojetos”
proporciona um ambiente favorável
ao desenvolvimento cognitivobsubjetivol
quanto a construção do conhecimentoJ
É importante que o professor promova
espaços para pesquisas e discussões em
grupos por meio dos temas escolhidos
junto com os alunosJ éessa formal o aluno
se sente valorizado em suas opiniõesl
levando,o a ter prazer em estudar e
pesquisar aquilo que é de seu interessel
sempre conectado com o que é
indispensável
para
a
formação
educacionalJ " aluno perceberál assiml que
a sala de aula é um espaço aberto para a
construção e busca do saberJ
" tema “hducação Xiscal” se torna mais
próximo para qualquer nível de ensinol
fazendo duas perguntas básicas) ôuanto
custaê ôuem paga a contaêJ óendo em
vista que deste modo os conteúdosl
independente da disciplinal podem ser
resgatados e comparados à realidade do
mundo modernoJ

Educação Fiscal presente no Natal do Coração 2016
j edição de .B1@ do yatal do ªoração
contoul mais uma vezl com a presença do
”rograma “unicipal de hducação Xiscal
p”“hXv em sua programaçãoJ ya noite de
quinta,feira p.2b11vl seis escolas da Kede
“unicipal e parceiras do ”rograma
“unicipal subiram ao palco da ”raça
Éaldanha “arinho para apresentar as
produções desenvolvidas ao longo do ano
para o Xestival ªid úegal ªanta e éança e as
exclusivas para o yatal do ªoração .B1@l
todas dentro do tema hducação XiscalJ
j h“hX éiácono 6oão úuiz ”ozzobom foi
um dos destaques da noitel trazendo o coral
com fB criançasl coordenadas de perto pela
professora Éibele ?iana e encantou o público
presente na ”raçaJ óambém subiram ao palco
a hscola “unicipal de hnsino Xundamental
ph“hXv ”ão dos ”obres Éanto jntoniol a
h“hX Kejane áarcia áervinil a h“hX
úuizinho de árande e também o árupo
Kitmo de ªamobi e a hscola de éança de
Éalão “úucas ”endezza y éaniela úopesJ
j coordenadora do ”“hXl Kosaura ?argasl
salienta que esta é uma oportunidade de
mostrar o trabalho que os professores
realizam em sala de aula com a hducação

Alunos da EMEF Diácono João Luiz Pozzobon

XiscalJ xjntes de chegar aqui existel um tra,
balho de base que é realizadoJ hstas
apresentações mostram um pouquinho do que
o professor pode fazer na construção ética dos
alunos”l ressalta a coordenadoraJ
"s familiares não podiam ficar de foraJ ”ara
os alunosl a presença deles é muito
importanteJ j mãe da aluna óainá de áodoyl
marcou presença na ”raça para prestigiar a
apresentação da filhaJ “ js apresentações estão
lindasJ Qm grande incentivoJ j minha filha se
encontrou na dançaJ hra o que ela precisava”l
enfatiza Éimone de áodoyl 0. anosJ

Câmara recebe Solenidade de Premiação do Concurso Literário
yo mês de novembrol a ªâmara
“unicipal de ?ereadores de Éanta “aria
juntamente com a (ª ªoordenadoria
Kegional de hducação pªKhv e a hscola
hstadual de hnsino “édio ”rofª “aria
Kocha realizaram a Éolenidade de
”remiação do XXX?õõ ªoncurso
úiterário “unicipalJ
" ªoncurso úiterário acontece há 0k
anos com o objetivo de fomentar a
leitura e a escrita literária no cotidiano
escolar dos jovens santa,mariensesJ
yo início das premiaçõesl úucas dos
Éantos “achadol vencedor do concurso
de desenhos que este ano ilustra a
identidade visual do ªoncurso úiteráriol
recebeu o troféu jluno éestaqueJ
" aluno premiado em primeiro lugar na
categoria ”oesia foi úorenzo ªirolinil do

ªolégio ”olitécnico da QXÉ“l com a
poesia “uralhal “urol “uralJ "
segundo lugar foi conferido a ªarolina
Kibeiro “achadol do ªolégio hstadual
ªoronel ”illarl pelo título ?idaJ "
terceiro lugarl por fiml foi entregue a
jmanda Éallet de jlmeida e Éilval
do ªolégio óiradentesl autora de
éespindo as cores da almaJ
ya categoria ªrônical ”aulo ªésar Keis
?alill do ªolégio ”olitécnico da QXÉ“l
recebeu o primeiro lugar com o título
hntre a jiboia e o elefanteJ " segundo
lugar ficou com o estudante éavi
Échramm ?ontobell do ªolégio
Kiachuelo de hnsino “édiol com o
texto js peripécias do desconcertoJ "
terceiro lugar foi entregue a úetícia
úamberty
”edrozol
do
ªolégio
óiradentesl autora da crônica hpitáfioJ

Lucas dos Santos Machado recebeu o troféu da diretora da
Escola Maria Rocha, Cleonice Dorneles Fialho.
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