Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS
Secretaria de Município da Educação e Secretaria de Município de Finanças
Programa Municipal de Educação Fiscal - PMEF

Relatório da premiação destinada pela Receita Federal do Brasil
para a Prefeitura Municipal de Santa Maria / PMEF

Santa Maria (RS), Dezembro de 2011.

Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS
Secretaria de Município da Educação e Secretaria de Município de Finanças
Programa Municipal de Educação Fiscal - PMEF
A partir de 2002, a Prefeitura de Santa Maria começou a desenvolver o Programa Municipal de
Educação Fiscal (PMEF) com a missão de “conscientizar a sociedade, através da escola da função socioeconômica do tributo, buscando 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".

Desde 2003, a Receita Federal do Brasil destinou produtos apreendidos com a ﬁnalidade de premiar professores e estudantes que participaram das atividades do Programa.

Entrega dos prêmios destinados pela Receita Federal do Brasil: em 2006 na escola Perpétuo Socorro, 2007 premiação
para as escolas vencedoras do 5º Festival Cid Legal e 2008 local onde os prêmios foram distribuídos para as escolas
participantes do PMEF respectivamente

A partir de 2009, no Festival
Cid Legal Canta e Dança, não houve mais competição entre os participantes. Com isso, o PMEF procurou incentivar a integração entre as
escolas. Sendo assim, o programa
precisou utilizar um critério para
distribuição dos materiais destinados pela Receita Federal do Brasil.
A alternativa encontrada foi a realização de sorteio como critério para
a destinação dos mesmos, por não
Delegado da Receita Federal entrega brinde na EMEF Zenir Aita haver premiação igual aos 836 estudantes.

Apresentação da Escola Estadual Coronel Pilar no Festival Cid Legal Canta
e Dança
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Em 2011, o PMEF realizou alguns eventos como o 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, 3º Educação Fiscal em Cena, Projeto Estudante Cidadão, mostra de curtas-metragens, entre outros. Salientase o 5° Festival Cid Legal Canta e Dança que é composto de paródias, poesias e dança, divididos em
06 (seis) categorias: Educação Infantil e 1º ano (pré-escola), anos iniciais (do 2º ao 5º ano), anos
ﬁnais (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Médio e Professores. Ao total
participaram do evento mais de 4 mil e 800 pessoas.
As crianças da Educação Infantil e Anos
Iniciais ganharam brinquedos diversos (kit de
maquiagem, ursos de
pelúcia, bonecas, carrinhos, material escolar,
adesivos, mini computadores educacionais,
entre outros.

A Educação de Jovens e Adultos receberam
como premiação materiais escolares, bolsas femininas, kits de maquiagens e calculadoras.

Os anos ﬁnais e ensino
médio, receberam a premiação destinada no sorteio.
Dentre os prêmios sorteados estavam vídeo games
como Playstations 2 e 3, XBOX 360, skates, mochilas
escolares, mp3, mp4, telefones celulares, mochilas
escolares, materiais escolares entre outros.
A destinação dos prêmios foi realizada em duas etapas. Na primeira, foi sorteada a ordem das
escolas e, logo a seguir, realizou-se o sorteio entre os alunos das instituições de ensino. Assim, sucessiva e criteriosamente, seguiu-se a ordem pré-estabelecida. Após a realização do ato, onde estiveram
presentes professores e equipes diretivas, os prêmios foram entregues nas escolas diretamente aos
alunos pela equipe do PMEF aos que se apresentaram no festival.

Fotos 2011 referente ao sorteio realizado para o 5º Festival Cid Legal Canta e Dança. Destaca-se que todos os prêmios foram entregues pelo PMEF a cada estudante nas escolas
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Os espaços utilizados pelo PMEF nesses eventos citados foram cedidos gratuitamente pelo
Park Hotel Morotin e o Clube Caixeiral. Com o apoio da Caixa Econômica Federal e da Sociedade Vicente Palotti. Durante o evento, foram entregues camisetas aos primeiros participantes.

Além disso o festival também contou com as parcerias da Receita Estadual, 8ª Coordenadoria Regional de Educação e da empresa SIM (Sistema Integrado Municipal) que realizou o
transporte de forma gratuita a todos os participantes aos locais dos eventos.

GALERIA DE FOTOS

Entrega da premiação do Festival Cid Legal nas
EMEFs Zenir Aita e Santa Helena ( 2007)

Entrega da premiação na EMEI Casa da Criança (2009)

Entrega de prêmios para a
EMEF Bernardino Fernandes (2007)

Entrega de brindes a
EMEF Vicente Farencena
(2007)

Entrega de brindes na EMEF Julio do Canto
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EMEI CAIC “LUIZINHO DE GRANDI”

As crianças da Escola Municipal de
Educação Infantil CAIC Luizinho de Grandi participaram do o 5º Festival Cid Legal
Canta e Dança por meio da modalidade
dança com a coreograﬁa feita pela professora Vânia Fernanda Goulart, com as músicas “Eu te amo meu Brasil” e “Educar é
tudo”, de autoria dos Incríveis e do Grupo
RBS, respectivamente.

Em 18 de novembro, as crianças receberam a premiação das mãos da equipe do PMEF. As frases mais proferidas pelas crianças e os abraços emocionaram as representantes do programa. Entre
elas, salienta-se “eu não tinha esse brinquedo” ou “era isso que eu queria”.
As meninas receberam mochilas de pelúcia, artigos de maquiagem infantil e adesivos. Os meninos ganharam mochilas escolares e brinquedos diversos.
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EMEI CASA DA CRIANÇA
A música dos Saltimbancos e letra de Chico Buarque “A Cidade Legal” ﬁzeram parte da dança de
apresentação das crianças da Escola Municipal de Ensino Infantil Casa da Criança que se apresentou no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança.

A coreograﬁa foi elaborada pela professora
Bibiana Carpes. “A escolha da música se deu por
ela tratar de cidadania, política, num momento em que o regime militar estava vigorando no
Brasil, pois esses ideais não podiam ser escancarados para a sociedade”, explica a professora.
Segundo ela, as crianças se divertiram e entenderam que se o mundo fosse leal como elas são,
através da sua pureza, o mundo seria bem mais
justo e crítico.

As disseminadoras do Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF) Helaine Simon e Rozania
Rosa surpreenderam as crianças com a distribuição de prêmios referentes à participação no evento.
Os pequenos abriram os pacotes e os olhos brilhavam ao ver o que haviam recebido. As meninas receberam uma máquina de aprendizagem infantil e os meninos, brinquedos diversos. Além da
distribuição dos prêmios para as crianças, a equipe do PMEF também entregou para a escola cinco
bonecos inﬂáveis.
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EMEI IDA FRIORI DRUCK

As crianças da Escola Municipal de
Ensino Infantil Ida Friori Druck integraram o 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, através da modalidade dança, com a
música “Ser criança é bom”, da Turma da
Mônica.

Após o festival,
teve início a maratona
de entrega de prêmios.
Na tarde do dia 11 de
novembro, a coordenadora do PMEF Rosaura
Vargas e Rozania Rosa
entregaram a premiação aos estudantes, receberam abraços e beijos energizantes.

Todas as crianças receberam como premiação mochilas, artigos de
maquiagens, adesivos e brinquedos diversos.
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EMEI JOÃO FRANCISCATO
“Vamos o mundo inovar, o ambiente cuidar e aprender a preservar” foi o lema das crianças da
Escola Municipal de Educação Infantil João Franciscato que participaram do 5º Festival Cid Legal
através da modalidade dança, com duas coreograﬁas para as músicas “Tem que ter verde” e “Arcoíris”, enfatizando o cuidado com o meio ambiete.

No mês de novembro, os alunos receberam a visita do Programa Municipal de Educação Fiscal
(PMEF), através de Helaine Simon e Rozania Rosa, que ﬁzeram
a entrega de brinquedos diversos,
material escolar às crianças que
participaram do festival.

A escola também ganhou brinquedos inﬂáveis para divertir a garotada.
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EMEI LUIZA UNGARETTI

Através da música tradicionalista “Maçanico”, a Escola Municipal de Educação Infantil
Luiza Ungaretti participou do 5º Festival Cid
Legal, modalidade dança com a coreograﬁa
elaborada pela professora Angélica Silva. Além
disso, as crianças ressaltaram a importância da
Educação Fiscal.

A garotada fez a festa na tarde do dia 21 de novembro, com os prêmios recebidos das mãos da
disseminadora do PMEF, Helaine Simon. As meninas ﬁzeram sucesso com as bonecas e os kits de
maquiagem infantil. Já os meninos receberam mochilas do personagem “Ben 10” e brinquedos diversos. A professora e coreografa Angélica Silva, disse que a intenção da dança era “mostrar que as
crianças estão prontas para qualquer coisa”.
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EMEI MONTANHA RUSSA
Construir um mundo melhor foi a mensagem que as meninas da Escola Municipal de Ensino Infantil Montanha Russa desejaram transmitir ao integrar o 5º Festival Cid Legal Canta e Dança. Elas
dançaram e ﬁzeram bonito na modalidade dança com coreograﬁa elaborada pela diretora Rosani
Raymundo e as professoras Rubia da Silva, Elzi Carvalho e Daniela Bisognin, respectivamente. A
música escolhida foi “Vamos Construir”, de Sandy e Junior.

Segundo a diretora da escola, Rosani Raymundo, a mensagem que eles desejaram transmitir, com
a música da dupla, foi que é possível construir um mundo melhor através da participação de todos.
“Nós devemos sempre colocar muito amor em tudo que fazemos. Assim é possível viver em harmonia”, explica.
As crianças receberam, no dia 17 de novembro a premiação destinada pela Receita Federal do Brasil como brinquedos diversos, artigo de maquiagem, conjuntos de canetas hidrocores, giz de cera,
lápis de cor, materiais escolares e brinquedos inﬂáveis para a escola entregues pelas representates
do PMEF Helaine Simon e Rozania Rosa.
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EMEF ALFREDO WINDERLICH

Na tarde do dia 26 de outubro, no Parque Hotel Morotin, a
Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Winderlich
participou do 5º Festival Cid Legal, na modalidade dança. A música escolhida foi “É preciso”, do grupo Jota Quest e a coreograﬁa
construída pela professora Michele Aires do Programa Mais Educação que impressionou o público presente.

Os alunos não esperavam receber as representantes Helaine Simon e Rozania Rosa, do Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF).
Na ocasião, elas entregaram aos estudantes os
prêmios referentes as participações no festival.

O estudante do 7º ano, Jonathan Maciel Santos, disse que não esperava receber o Prêmio.
“Para mim foi uma surpresa, adorei”, conta o
menino. Ele ganhou um telefone celular Mp5
player. A professora e coordenadora do projeto
Mais Educação na Escola conta que além de ajudar e orientar as atividades com os alunos, ela
também se surpreendeu com eles. “Quando eles
menos esperam acontece alguma coisa e muda
tudo. E este grupo está sempre pronto para continuar o trabalho”, diz a professora.

Os alunos receberam através do sorteio diversos prêmios como mini TVs digital LCD, materiais escolares, microsystens, telefones celulares,
vídeo games, DVDs e MP 4.
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EMEF BANDEIRA MEDINA
Os docentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bandeira Medina encenaram a peça
sobre a importância da nota ﬁscal, no 3º Educação Fiscal em Cena.

No dia 16 de dezembro, a instituição recebeu
a visita de Helaine Simon e Rozania Rosa, integrantes da equipe do PMEF, que distribuiram os
prêmios aos estudantes que participaram do teatro.

Os alunos receberam mochilas escolares como
premiação pela participação na mostra teatral.

As professoras e coordenadoras do grupo de
teatro, Solange Dalvati e Mari Fernandes, também foram agraciadas. Cada uma delas recebeu
um pen drive como premiação que foi destinadopela Receita Federal do Brasil.
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EMEF BERNARDINO FERNANDES
Alegria e descontração ﬁzeram parte do “show” da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Bernardino Fernandes. Alunos e professores participaram do 5° Festival Cid Legal Canta e Dança,
no dia 26 de outubro, no Park Hotel Morotin. A instituição integrou o festival em diversas modalidades.

Os estudantes ﬁzeram paródia da música “Vira-Vira”, dos Mamonas Assassinas

Os alunos também apresentaram 5 poesias abordando a educação ﬁscal, a cidadania, direitos e deveres do cidadão

Na dança, os alunos apresentaram a coreograﬁa com a música “Pai”,
do Grupo Revelação e os professores também marcaram presença
com a paródia da música “Pintura intima”, do grupo Kid Abelha

Sem esperar, os estudantes receberam a visita do Programa Municipal de Educação Fiscal
(PMEF), no dia 28 de novembro. A Coordenadora Adjunta Helaine Simon e a Fiscal Municipal Rozania Rosa realizaram a distribuição de prêmios.
Os anos ﬁnais foram premiados com vídeo games Nintendo DS, telefones celulares, mp4, mp5,
Playstations 2, microsystens, mochilas escolares, entre outros.
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EMEF CAIC JUNTO AO LUIZINHO DE GRANDI
Poesia e paródia ﬁzeram parte da apresentação da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Junto ao CAIC Luizinho de Grandi no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, no dia 26 de outubro, no
Parque Hotel Morotin.

Os professores da EJA ﬁzeram a sua parte participando
do festival e apresentaram a paródia “Pátria notada”.

Os anos ﬁnais apresentaram a paródia ‘Meu
nome é nota ﬁscal’, a partir da música original
“No Coração do Rio Grande”, do cantor gaúcho
“Porca Veia”.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da
instituição, também participou do festival através das categorias poesia e paródia. A aluna Doralícia Bitencourt recitou a poesia “Cidadania”
e seus colegas ﬁzeram a paródia “Sabe como eu
sou”.

Os professores que participaram do festival foram premiados com telefones celulares

O PMEF, no dia 12 de dezembro, visitou mais
uma escola e teve a satisfação de entregar os prêmios aos estudantes que participaram das atividades do programa.
O EJA recebeu mochilas escolares e artigos de
maquiagens.
Os anos ﬁnais receberam os prêmios destinados por sorteio, como Playstations, Nintendos DS, X-BOX 360, telefones celulares, mp3 e mp4.

Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS
Secretaria de Município da Educação e Secretaria de Município de Finanças
Programa Municipal de Educação Fiscal - PMEF
Além da participação da escola no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, a instituição também fez
parte do 3º Educação Fiscal em Cena, trabalhou durante o ano com o Projeto Estudante Cidadão, cujo
o tema foi “Bulliyng” e ainda produziu dois curtas-metragens intitulados “Bulliyng” e “A Ponte”.

Página da escola onde os estudantes desenvolveram as atividades sobre Bulliyng http://
portalcaic.blogspot.com/2011/09/atividade-de-ingles-sobre-o-bullying.html

Professoras na explanação do Projeto Estudante Cidadão e apresentação do curta-metragem “A Ponte”

A importância de ações conjuntas entre escola e família, na orientação e formação dos
adolescentes

Os alunos que encenaram sobre o desperdício dos recursos públicos nos projetos oferecidos no
ambiente escolar, como por exemplo, quando o aluno não comparece e pela participação receberam
mochilas escolares e os que participaram do Projeto Estudante Cidadão e Curta-Metragem ganharam brinquedos diversos como carteiras femininas, artigos de maquiagem, materiais escolares como
premiação.
As professoras que ﬁzeram parte dessas atividades receberam os prêmios destinados pela Receita
Federal do Brasil, mala de viagem, pen drives e artigos de maquiagem.
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EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZOBOM

A música “Como Aprendi”foi cantada em coro em homenagem aos 15 anos da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Diácono João Luiz Pozzobom no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança.

A escola recebeu, na tarde do dia 6 de dezembro, a equipe do PMEF. Na ocasião, foi entregue a premiação relativa a participação no
festival, pelas representantes Helaine Simon,
Rosaura Vargas e Rozania Rosa.

As meninas receberam brinquedos diversos
como bonecas, adesivos e mini computadores
educacionais e os meninos ganharam piscinas
inﬂáveis.
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EMEF DOM ANTÔNIO REIS
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antonio Reis participou do 5º Festival Cid
Legal Canta e Dança em duas modalidades: dança com a música “Pacato Cidadão”, do Skank e paródia da música “Versos Simples”, do Chimarruts.

No dia 26 de novembro, foi a vez dessa escola receber a Coordenadora do Programa Municipal
de Educação Fiscal (PMEF), Rosaura Vargas. Ela entregou a premiação aos alunos que participaram
do evento.
Os prêmios destinados aos anos ﬁnais foram selecionados por sorteio. Os alunos receberam patins, mp4, playstations 2 e 3, skate, Nintendos DS, TVs digital, mochilas escolares, X-BOX 360 e
telefones celulares.
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EMEF DUQUE DE CAXIAS
A Dança com os Leques apresentada pelo grupo de Ballet da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Duque de Caxias no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança.

A professora Mariza de Oliveira trabalhou a música Paz, da Turma da Mônica e, segundo a docente, a mensagem transmitida pelos alunos é
que todos querem a paz. “Foi a partir deste tema,
resgatando os valores, que os alunos dos 1º anos
apresentaram uma receita simples: não à violência, às drogas, ao preconceito, ao bullying, à corrupção e respeito ao imposto pago pelo cidadão”,
conta a professora Mariza de Oliveira.

A temática ambiental também foi abordada
no festival pelos alunos da escola. Os estudantes apresentaram duas coreograﬁas: a primeira
a partir de uma paródia feita da música “Saber
Viver”, do grupo Titãs, desenvolvida pela professora Ivanice Palma e com criatividade intitulada
como “Saber Preservar”. O grupo de Ballet Clássico desenvolvido com crianças de 3 a 8 anos,
apresentou a coreograﬁa elaborada com a música de Caetano Veloso, “Alegria, Alegria”.

No dia 21 de novembro, Helaine Simon e Rozania Rosa do Programa Municipal de Educação
Fiscal (PMEF) entregaram a premiação aos estudantes que participaram do festival.
As crianças receberam como premiação diversos brinquedos como mochilas, ursinhos de pelúcia, carrinhos, materiais escolares, entre outros.
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EMEF JOSÉ PAIM DE OLIVEIRA

Religiosidade, escravidão, cobrança de impostos, efeitos na economia e a história do Rio Grande
do Sul foi o tema do espetáculo teatral da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paim de
Oliveira que sensibilizou o público ao participar do Projeto 3º Educação Fiscal em Cena. Além da
beleza, o espetáculo emocionou e trouxe muita reﬂexão sobre nossa história a todos que prestigiaram o evento.

A coordenadora adjunta do PMEF, Helaine Simon e a Fiscal Municipal, Rozania Rosa, foram até
a escola para entregar a premiação aos participantes. Entre os prêmios constava brinquedos diversos, mochilas e materiais escolares.
Os professores que coordenaram o grupo teatral ﬁcaram emocionados e surpresos ao receberem,
um pen drive de 4Gb, pois não esperavam receber nada pelo trabalho desenvolvido na escola.
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EMEF JÚLIO DO CANTO
No dia 26 de outubro, no Parque Hotel Morotin a EMEF Júlio do Canto apresentou duas danças
e duas paródias. A dança foi desenvolvida pelas séries iniciais e as paródias pelos anos ﬁnais. “Vamos ajudar nosso sul a crescer” e “Como é bom pode ajudar” foram encenadas pelo 4° ano, mas as
paródias foram criadas pela turma, através das músicas “Céu, Sol, Sul, Terra e Cor” de Jader Moreci
Teixeira, cujo nome artístico é Leonardo, “Meteoro” e “Um Beijo” de Luan Santana foi a música
usada pelos anos ﬁnais para conrução das paródias.

Em 9 de novembro, os estudantes receberam a visita da equipe do Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF) para entrega
dos prêmios.

No ato da entrega dos brindes, os anos iniciais receberam como premiação pela participação no
festival, materiais escolares e brinquedos diversos. Já os anos ﬁnais, ganharam os prêmios destinados no sorteio, como vídeo games, Nintendos DS, Microsystens, X-BOX 360, Playstations 2, mp7 e
TV Colour 21 e estavam presentes na entrega Rozania Rosa Mossate e Helaine da Rosa Simon.
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EMEF LIVIA MENNA BARRETO
Entre as participantes, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Lívia Menna Barreto apresentou oito poesias e quatro danças apresentadas pelos alunos.

Em cerimônia especial e
com apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante
o ano na escola, realizada no
dia 15 de dezembro, o PMEF
estava presente para entregar,
os prêmios aos participantes
do 5º Festival Cid Legal Canta
e Dança.

Segundo a professora Cleunice Barato, a escola possui um projeto sobre como exercer a cidadania
e a educação ﬁscal vem complementar a temática já desenvolvida na instituição. Ela juntamente com
a escola, trabalha a conscientização dos alunos em relação às notas ﬁscais. Sobre o festival Cleunice
ressalta que para os alunos foi gratiﬁcante. “Para eles foi uma experiência bem diferente, pois puderam mostrar e observar o trabalho das outras escolas”, conta.

Os anos iniciais receberam brinquedos e materiais escolares como premiação pela participação
no festival. Já os anos ﬁnais, ganharam os prêmios destinados no sorteio, como Playstations 2 e 3, XBOX 360 e Mini Nintendos. A professora que orientou os alunos nas atividades recebeu um Pen Drive
como premiação pelo trabalho realizado.
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EMEF LOURENÇO DALLA CORTE
Os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lourenço Dalla Corte participaram
do 3º Educação Fiscal em Cena. E também desenvolveram durante o ano letivo de 2011, o Projeto
Estudante Cidadão sobre a preservação do meio ambiental.

O PMEF representado pela coordenadora adjunta Helaine Simon e pela ﬁscal Rozania Rosa,
esteve presente na escola no dia 15 de dezembro
para entregar os prêmios aos estudantes e mais
uma vez reconhecer o trabalho desenvolvido e
incentivá-los a continuar participando da sociedade como verdadeiros cidadãos.

Os estudantes que encenaram a peça teatral
sobre a conservação do meio ambiente e ﬁzeram
parte do projeto Estudante Cidadão receberam
como premiação, carteiras, mochilas e materiais
escolares e os professores que desenvolveram as
atividades com os alunos, receberam Pen Drives.
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EMEF PADRE NÓBREGA
A modalidade poesia tomou conta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Nóbrega
no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança. As poesias recitadas foram "A sociedade" – dos alunos Lorenzo de Avilla e Rafael Pires; "Cidadania" – das alunas Caroline Reis, Júlia Prestes e ambas também ﬁzeram uma paródia da música “Só Rezo”, do Grupo Nx Zero.

O PMEF esteve presente na escola e parabenizou os alunos e professores pelo brilhante trabalho
e os representantes Helaine Simon e Neimar Iop distribuiram prêmios aos estudantes que participaram dos projetos do programa.

Os estudantes dos
anos ﬁnais receberam a
premiação destinada no
sorteio, como Playstations 2 e 3, mp4, Nintendos DS, telefones celulares, entre outros.

A instituição também participou do projeto Estudante Cidadão e produção do curtametragem initulado “Drogas nem pensar”.
No ano de 2011 o primeiro foi em relação à
sustentabilidade e a importância da conscientização do exercício da cidadania. Já o
segundo abordou sobre os efeitos que as drogas podem causar ao usuário. Os estudantes
que ﬁzeram parte dessas atividades receberam como premiação brinquedos diversos,
mochilas e skates.
Na foto a professora Maria Cristina Rigão juntamente com seus
alunos explica ao público presente sobre os trabalhos desenvolvidos
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EMEF PÃO DOS POBRES SANTO ANTÔNIO
Vindo com força total, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pão dos Pobres Santo Antônio
integrou o 5º Festival Cid Legal Canta e Dança em diversas categorias. Os anos iniciais se apresentaram na modalidade poesia. Os anos ﬁnais participaram em duas categorias: dança, com a música
“Planeta Azul” e paródia, através da melodia da cantiga de roda “Terezinha de Jesus”. Os professores
também partiparam do evento.

Os professores também ﬁzeram a sua participação no festival através da categoria paródia com a música
“Borboletas”, de Victor e Léo

Este grupo de professores apresentou a paródia da música “É o amor”, de Zezé de Camargo e Luciano

Os anos iniciais recitaram poesias como “Educação
Fiscal”, “Cidades” e “Quero Nota”.

As professoras Viviane Marconato e Dalva Lori Bortolaso recitaram as poesias “Cidadania” e “Educação Fiscal”, respectivamente.

Grupo de dança apresentou a coreograﬁa com a música
“Planeta Azul”
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A coordenadora adjunta Helaine Simon e a Fiscal Municipal Rozania Rosa entregaram os prêmios na tarde do dia 9 de dezembro, aos professores e aos estudantes pela participação no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança.

Os anos iniciais receberam mochilas e
materiais escolares. Na foto, Paola Franciscato que participou do festival na modalidade poesia.

Os professores que participaram do festival também foram premiados.
Cada um recebeu um mp7 ou telefone celular

Os anos ﬁnais receberam da equipe do PMEF, Playstations 2 e 3, Nintendos DS, mp4, mp7, TVs Digital 7’’, patins,
microsystens, X-BOX 1439, guitarras, materiais escolares.

A instituição além de participar do 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, também desenvolve o
Projeto Estudante Cidadão. Em 2011, o tema do projeto foi “Cidadania, Aprendendo Valores”, desenvolvido pela professora Medianeira Garcia. A campanha é conscientizar os alunos sobre o caminho dos impostos e a promoção de melhorias para a escola. Todos os estudantes que participaram
desta iniciativa receberam materiais escolares e brinquedos diversos.

Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS
Secretaria de Município da Educação e Secretaria de Município de Finanças
Programa Municipal de Educação Fiscal - PMEF

EMEF PEDRO KUNZ
A tradição gaúcha tomou conta dos docentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro
Kunz. Eles participaram do 5º Festival Cid Legal Canta e Dança através da modalidade dança, com
a música tradicionalista “O vento”, do grupo Os Monarcas.

As crianças também dançaram e passaram
a mensagem sobre a conscientizaão do planeta
através da música do tema criança esperança,
da Rede Globo.

Além do festival, os estudantes ﬁzeram parte do 3º Educaão Fiscal em Cena. O tema da peça teatral
foi sobre o reaproveitamento dos alimentos, que além de reduzir o lixo e não desperdiçar as vitaminas
presentes nos alimentos.

Alunos que representaram a peça teatral com os personagens Louro Dalpeck e Ana Maria Brega juntamente com a
professora coordenadora do grupo teatral Vera Jolemar Amaro.
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Em visita à escola no dia 22 de novembro, os estudantes receberam a premiação pela participação no festival.

As meninas ganharam ursinhos de pelúcia e mini notebooks com jogos educativos e os meninos receberam brinquedos
diversos como carrinhos e jogos

Os estudantes que participaram do teatro também receberam prêmios das mãos da Coordenadora Adjunta Helaine
Simon, dos Fiscais Marco Rodrigues e Rozania Rosa

Segundo a professora do 3º e 5º ano, Vera
Jolemar Amaro, os alunos gostaram e se envolveram com a atividade sobre o tema educação
ﬁscal. “Participamos do festival desde a primeira
edição, a atividade já faz parte da escola”, conta a professora. Os estudantes que ﬁzeram parte
do 3º Educação Fiscal em Cena receberam como
premiação pela participação na mostra teatral
artigos de maquiagens, brinquedos diversos,
mochilas e materiais escolares.

As professoras que desenvolveram a atividade com os
alunos foram agraciadas com Pen drives e bolsas de viagens.
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EMEF PERPÉTUO SOCORRO
A modalidade dança fez sucesso entre as escolas participantes do 5º Festival Cid Legal Canta e
Dança. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro integrou
o eventos em duas categorias. Os anos iniciais dançaram ao som de “Santa Maria”, do compositor
Beto Pires. E os anos ﬁnais se apresentaram com a música “Campeão Vencedor”.

No dia 2 de dezembro, as disseminadoras do
Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF),
Helaine Simon e Rozania Rosa distribuiram os
prêmios aos estudantes.

Os anos iniciais receberam mochilas e brinquedos diversos

A felicidade está estampada no sorriso de
cada aluno dos anos ﬁnais ao receber os prêmios mp4, vídeo games, Playstations 3, XBOX 360, telefones celulares e TVs Digital 7”.
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EMEF PINHEIRO MACHADO
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiro Machado participou do 5º Festival Cid
Legal, nas modalidades dança e poesia. Na dança, os estudantes apresentaram a coreograﬁa para a
música “Minha boa amiguinha” e na poesia Paola Garcia e Vitória Rodrigues recitaram “Os direitos
do cidadão”.

A professora e os alunos foram surpreendidos em
18 de novembro, quando receberam os prêmios
do festival das mãos da coordenadora adjunta
Helaine Simon e a Fiscal Municipal Rozania
Rosa

A professora Vilma Vedooto Ferreira também participou do
festival com música de sua autoria “O planeta está sofrendo”

Todos os participantes que se apresentaram no festival receberam prêmios. As meninas ganharam mochilas e materiais escolares. Já os meninos receberam além de materiais escolares, brinquedos diversos e a professora recebeu um telefone celular Foston-MP7/FS-889/2 GB Memória.
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EMEF REJANE GARCIA GERVINI
A modalidade paródia fez sucesso entre os participantes do 5º Festival Cid Legal Canta e Dança.
Os docentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rejane Garcia Gervini apresentaram duas
paródias. Até a professora Rejane Zanini e os estudantes da Educação de Jovens e Adultos ﬁzeram
parte do festival.
A primeira paródia
foi construída a partir da
música “Fugidinha”, de
Michel Telo - “Nota na
mão”, do estudante Micael Oliveira Antunes.

Na apresentação do 5º Festival Canta e Dança, na
categoria Educação de Jovens e Adultos (EJA), a
professora Rejane Zanini apresentou a paródia do
poema “Estatuto do Homem Público”.

Os estudantes da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) ﬁzeram a paródia da música
“Rindo à toa”, do Grupo Falamansa.
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O Programa Municipal de Educação Fiscal, através da coordenadora adjunta Helaine Simon e da
Fiscal Municipal Rozania Rosa entregaram os prêmios aos participantes na mostra pedagógica da
escola, no dia 3 de dezembro.

Os anos ﬁnais receberam através do sorteio diversos prêmios como vídeo games X-BOX 360,
Nintendos Wii, mp4, mp5, DVD-TV, portas retratos digitais e telefones celulares. O EJA recebeu
mochilas escolares e artigos de maquiagens e a professora que participou do festival foi agraciada
com telefone celular.

A escola também participou do projeto Estudante Cidadão e curta-metragem. No primeiro, desenvolveu o olhar crítico dos estudantes para que eles possam perceber todo o processo da construção a cidadania e para onde vai o dinheiro. Já no segundo, os estudantes tiveram oﬁcinas de vídeo
e produziram um curta-metragem intitulado A duplicação da Br-392. Todos os estudantes que ﬁzeram parte destas atividades receberam mochilas escolares.
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EMEF RENATO NOCCHI ZIMMERMANN
Os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Nocchi Zimmermann encantaram o público através da modalidade dança no 5º Festival Cid Legal. Eles se apresentaram ao
som da cantiga de roda “De Marré Marré”, de Carequinha, “Bússola” e “Adrenalina”, do cantor Luan
Santana. Os educadores também participaram do evento com uma paródia.

Após a apresentação as meninas ﬁzeram pose para a foto e os professores também participaram do evento na modalidade paródia com a música Maior Abandonado, de Cazuza

No dia 7 de dezembro, os discentes e docentes receberam a visita das disseminadoras do Programa
Municipal de Educação Fiscal (PMEF), Helaine Simon e Rozania Rosa. Elas, juntamente com a professora Lisete Pigatto, ﬁzeram a entrega da premiação aos participantes.

Os anos iniciais receberam como premiação pela participação no festival, materiais escolares. Já os
anos ﬁnais ganharam os prêmios destinados no sorteio, como Playstations 2 e 3, X-BOX 360, pistas
de dança, entre outros. Entre os 68 professores que participaram do festival, os educadores da Escola
Renato Nocchi Zimmermann receberam celulares como premiação pela participação no festival.
A escola também participa do projeto Estudante Cidadão e, no ano passado, desenvolveu como
tema formação cidadã, além de sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância e a gravidade de
doenças como a tuberculose. Os estudantes que participaram dessa atividade receberam, brinquedos
diversos, piscinas, skates, rádios Liv Star, mochilas e materiais escolares.
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EMEF ZENIR AITA
“Tenha atitude cidadã, não deixe o planeta Terra morrer!” foi o apelo feito pela Escola Municipal
de Ensino Fundamental Zenir Aita. A instituição integrou o 5º Festival Cid Legal, em diversas modalidades.

Na dança, os estudantes apresentaram coreograﬁas das músicas, Arco-íris e Planeta Morto procurando incentivar a comunidade escolar a cuidar no meio ambiente.

Também ﬁzeram paródias das músicas “Amar não é pecado”, de Luan Santanna e “Chora, me
liga”, de Fernando e Sorocaba. Os alunos recitaram poesias como “Salve-se quem puder”, “Natureza” e “Chega de corrupção”.
No dia 1º de dezembro, a escola recebeu Helaine Simon e Rozania Rosa, ambas do PMEF, para
a entrega dos prêmios.

Os anos iniciais receberam como premiação pela participação no festival, materiais escolares
entre eles lápis de cor, adesivos e canetas esferográﬁcas. Já os anos ﬁnais ganharam os prêmios destinados no sorteio, como mp7, Playstations 2, X-BOX 360, DVDs, entre outros.
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EE ALMIRO BELTRAME
As coreograﬁas da Escola Estadual Almiro Beltrame encantaram o público presente no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança.

A instituição fez parte do evento por meio da modalidade dança, com as coreograﬁas para as
músicas, “Planeta Azul” – de Chitãozinho & Xororó e “Herdeiro do Pampa Pobre” – do Gaúcho da
Fronteira. Também participou na modalidade paródia intitulada “Gaúcho Honesto”, com a música
original “O Esquilador” de Telmo, de Lima de Freitas.

A peça aborda a história de uma dona de casa, que costumava comprar num mercado de periferia,
constatou que além da proprietária sonegar impostos ao não fornecer o cupom ﬁscal ao consumidor,
ainda vendia produtos om o prazo de validade vencidos. Sentindo-se lesada, procurou a vigilância
sanitária e a Receita Estadual para que fossem tomadas medidas cabíveis ao caso.
Surpreendidos com a visita do PMEF, no dia 5 de
dezembro, os estudantes receberam das mãos das disseminadoras Helaine Simon e Rozania Rosa os prêmios
pela participação no festival e na mostra teatral.

Os anos iniciais receberam como premiação, ursinhos de pelúcia e mochilas. Já
os anos ﬁnais ganharam os prêmios destinados no sorteio, como Playstations 2 e 3,
mp4, Nintendos DS, entre outros. Todos
os estudantes que encenaram a peça receberam como premiação materiais escolares (lápis de cores, estojos), artigos de
maquiagens infantiis entre outros.
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EE CORONEL PILAR
Entre os participantes do 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, o Colégio Estadual Coronel Pillar
fez parte do evento por meio da modalidade dança com as músicas “Pode Chorar” – do Grupo Tchê
Chaleira e “Festa no Arraia” – letra de João Colares.

Pela participação no evento, no dia 12 de dezembro, a alegria tomou conta dos alunos ao receberem os prêmios das mãos de Helaine Simon
e Rozania Rosa.

Segundo a educadora especial Lisete Maria Pigatto, a participação no festival é bem
importante. “É importante para que os alunos
aprendam a cantar, dançar, ler e escrever, interpretar, calcular e resolver problemas não
apenas escolares, mas também relacionados à
vida prática em busca de uma nova educação,
com perspectivas de um futuro com qualidade
de vida”, explica.
A equipe do PMEF entregou aos anos iniciais como premiação pela participação no festival, materiais escolares e brinquedos diversos.
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EE EDSON FIGUEIREDO
Quatro paródias e uma dança ﬁzeram parte da apresentação da Escola Estadual General Edson Figueiredo
no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança. Os professores ﬁzeram questão de marcar presença no evento.

No dia 12 de dezembro, em cerimônia especial,
o PMEF esteve presente para entregar, os prêmios
aos participantes que ﬁzeram parte do 5º Festival Cid
Legal Canta e Dança e produção do Curta-Metragem
“Boitatá”.

Os professores também participaram, através da modalidade paródia, com a música ‘Não Precisa’, de Paula Fernandes

As disseminadoras do PMEF juntamente com os professores da escola entregaram os prêmios aos estudantes que
participaram do festival e da produção o curta-metragem ‘Boitatá’, abordando a educação ﬁscal.

A premiação destinada aos anos ﬁnais foi deﬁnida por sorteio, entre eles os estudantes receberam Playstations 2 e 3, X-BOX 360, Nintendos DS, telefones celulares, mp3, mp4, mochilas, entre outros. Os educadores
da instituição também foram premiados com telefones celulares. Para a estudante do 5º ano, Gabriela Santos,
foi bastante signiﬁcativa a participação no evento. “É legal ver toda a nossa torcida da escola, isso nos incentiva para estar lá no palco”, conta. Segundo a diretora da instituição, Yáskara Maria Basso, a escola se orgulha
de participar a três anos do Programa Municipal de Educação Fiscal. “Quase todas as turmas trabalham o
tema e participam em várias categorias, além disso, queremos continuar com o projeto”, aﬁrma.

Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS
Secretaria de Município da Educação e Secretaria de Município de Finanças
Programa Municipal de Educação Fiscal - PMEF

COLÉGIO ANTÔNIO ALVES RAMOS
O Colégio Antônio Alves Ramos participa do Programa Municipal de Educação Fiscal desde
2007. No ano passado, a escola se apresentou no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, no dia 25
de outubro, no Parque Hotel Morotin. Os anos iniciais participaram na modalidade dança com a
música “Quanto custa nossa vida?”. Os anos ﬁnais se apresentaram também na modalidade dança
com a coreograﬁa “Trânsito com segurança” para a música “Saia dos meus sonhos, entre no meu
carro”.

Na tarde do dia 1º de dezembro, a escola recebeu a visita do PMEF para entregar aos alunos as
premiações pelas participações no festival. Os anos iniciais receberam materiais escolares, adesivos
e ursinhos de pelúcia e os anos ﬁnais Playstations 2 e 3, Nintendo DS, X-BOX 360, telefones celulares, mp3 e mp4, materiais escolares, patins e skates.
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COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA
A modalidade paródia foi a escolhida pelos estudantes do Colégio Tiradentes da Brigada Militar
de Santa Maria para participar do 5º Festival Cid Legal. Eles apresentaram duas paródias através
das músicas “Meu erro”, do grupo Paralamas do Sucesso e “Amo noite e dia”, de Jorge e Mateus.

No dia 2 de dezembro do ano passado, em plena formatura de aniversário da Brigada Militar,
os alunos foram surpreendidos pela presença do PMEF , coordenadora Rosaura Vargas e Helaine
Simon, a premiação do 5º Festival Canta e Dança, 3º Educação Fiscal em Cena e a produção de
Curtas-Metragens.

Além de participar do 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, a instituição também fez parte do
3º Educação Fiscal em Cena e da produção de um curta-metragen. A peça teatral apresentou como
o cidadão deve exercer os seus direitos, não esquecendo de seus deveres. Além disso, o curta-metragem abordou sobre o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas). As fotos acima
representam todas essas atividades respectivamente.
Os estudantes receberam prêmios pela participação na mostra teatral. As meninas ganharam bolsas e artigos de maquiagem. E os meninos receberam mp3/mp4, video game X-BOX 360,Nintendo
DS e Playstation 2. A professora Angelita Tomazetti Scalamato foi premiada com um pen drive de
4 GB.

Segundo a professora de Português, Roseclei Sanchotene, a temática Educação Fiscal, desenvolvida no colégio, é trabalhada de diversas
formas, e uma delas é o recolhimento de notas
ﬁscais feita pelos próprios alunos. “Até na disciplina de literatura, quando trabalhamos com os Estudantes do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de
poetas modernistas, pedimos uma paródia rela- Santa Maria entoaram o Hino Nacional na abertura do 5º
cionando a vida atual”, comenta a professora.
Festival Cid Legal Canta e Dança
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INSTITUTO SÃO JOSÉ
O Instituto São José participou do 5º Festival Cid Legal Canta e Dança nas modalidades paródia e poesia. A paródia “Sem nota” foi construída pelos meninos Kelvin Vieira Pirolla e Wellynton
Penna da Rosa. E a poesia intitulada “Educação Fiscal” foi recitada pelos alunos Gustavo Salin e
Matheus Cortez.

O PMEF visitou a escola no dia 2 de dezembro para fazer a entrega dos prêmios aos estudantes
que participaram do festival e do projeto Estudante Cidadão. Na ocasião, as representantes Helaine
Simon e Rozania Rosa distribuiram Playstations 2 e 3, telefones celulares, vídeo games, mochilas,
entre outros.

A instituição, além de participar do 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, também desenvolveu
durante o ano o Projeto Estudante Cidadão. Em 2011, os alunos confeccionaram sacolas retornáveis
e incentivaram a comunidade escolar a utilizá-las. Os alunos que ﬁzeram parte desse projeto receberam como premiação mochilas escolares.
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ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES EDUARDO TREVISAN

A Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET) participou do 5° Festival Cid
Legal Canta e Dança, no dia 27 de outubro no Auditório da Prefeitura Municipal de Santa Maria. A instituição se apresentou na modalidade paródia com a música “País Legal” elaborada
pelo professor Hiran Nunes.

Rosaura Vargas e Rozania Rosa entregaram a premiação aos participantes Lívio Jornada, Silvia Iensen e Iran Nunes
da categoria EJA .

Os participantes foram surpreendidos com os prêmios recebidos, pois o trio alegrou a noite e fez a festa.

