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Durante o ano de 2015 as escolas municipais do ensino fundamental desenvolveram o
projeto  “Conscientizar  para  preservar  o  mundo”  apresentando  diversas  atividades
teóricas e práticas envolvendo temas de Educação Fiscal e Educação Ambiental.
Uma das etapas do projeto consiste na  realização de  uma grande  passeata com a
participação de alunos que levando faixas confeccionadas por eles percorreram  a rua
Pernambuco até o Horto florestal promovendo a conscientização da população sobre a
importância da preservação ambiental, coleta seletiva e reciclagem.
Nas escolas em sala de aula foi realizado o diagnóstico inicial com perguntas como:
Na sua cidade o meio ambiente é bem cuidado?
Vocês sabem que para cuidar da cidade e do meio ambiente, os responsáveis precisam
de dinheiro para investir em melhorias e cuidados com a cidade?
De onde vem esse dinheiro necessário para cuidar de todo o meio ambiente da sua
cidade?
Como podemos cobrar melhorias para nossa cidade?
Vocês  sabem  que  contribuir  para  as  melhorias  é  muito  importante,pois  estamos
cuidando de nós mesmos, da nossa sociedade e de toda a cidade?
Após esse  diagnóstico iniciou-se   a  campanha de arrecadação de latas  e  lacres  de
alumínio com o objetivo de arrecadar dinheiro com a venda das latas e reverter em
produtos de higiene para o asilo municipal e ainda com a venda dos lacre a compra de
uma cadeira de rodas para doação ao Centro de atendimento ao educando , promoção
do uso das lixeiras de coleta seletiva do projeto que foram distribuídas nas escolas,
plantio e cuidados diários  com árvores e plantas.
Os professores seguiram uma sequência didática proposta para cada ano escolar de
acordo com a competência leitora e escritora dos alunos.
Dentro  da  sequência  didática  foram  apresentadas  diversas  situações  como  leitura,
escrita  ,situações  problema  e  reflexões  assim  como  a  apresentação  de  vídeos  de
educação fiscal e ambiental.
Foram realizados trabalhos com as revistinhas de educação fiscal; Os donos da cidade,
impostos e cidadania,a coisa certa, os gastos do governo, cidadania divertida e ainda as
histórias propostas no site da receita federal; o leão e o menino e uma aula na praça e
ainda os vídeos ,Cidadania tributária,imposto e solidariedade,ICMS, Com ou sem nota,
vergonha cidadania-(SEFAZ) apresentando situações que envolvem educação fiscal e
ambiental.
Utilizando todas essas informações  a Secretaria Municipal de educação elaborou uma
apostila para cada ano escolar.(Em anexo).



Inicialmente foi apresentada a revistinha OS DONOS DA CIDADE e o filme a mágica da
cidadania,  respondendo   as  questões  iniciais,  em  seguida  a  revista  IMPOSTOS  E
CIDADANIA demonstrando conceitos , exemplos e destino do IPTU,ICMS,IPVA. Com a
apresentação  da  história  o  leão  e   o  menino  foi  exemplificado  a  importância  do
pagamento de impostos para melhoria na cidade e os alunos produziram anúncios de
conscientização para população.
Através   do   trabalho  apresentado  na  história  “UMA  AULA  NA  PRAÇA”_leãozinho
receita federal,  forma levantadas as questões dos cuidados com praças e rua  s da
cidade e que todo esse cuidado deve ser iniciado em casa.
Para estender a conscientização ambiental e fiscal nas residências foram apresentados
aos alunos carnês  de IPTU e  o  retorno para a  população em bens públicos  como
:iluminação,  mais  saúde,  hospitais,  escolas,  praças  e  ruas   bem  cuidadas,  coleta
seletiva, reciclagem.
Os alunos analisaram contas de água e energia com problematizações e conscientizção
sobre a importância da redução  do consumo.
Realizaram entrevistas com vizinhos sobre a coleta seletiva e produziram informativos
para distribuição em seus bairros, conscientizando a população à respeito do assunto;
coleta seletiva.
Em sala de aula também foi abordado o assunto da importância da nota fiscal.
 Apresentando então,  o conteúdo da revista A COISA CERTA,onde  os alunos ainda
montaram lojas que simulavam  o filme QUE NEM GENTE GRANDE , montaram uma
loja fornecendo nota fiscal a seus clientes.
Dando  sequência  no  trabalho  com  educação  fiscal  os  alunos  verificavam  a
porcentagem de ICMS de produtos da cesta básica e outros montaram mercadinhos
em sala de aula e ainda  , abordaram  o assunto CONSUMISMO.

Para verificar como tudo está funcionando os alunos visitaram as cozinhas das escolas
verificando se o dinheiro está sendo bem empregado e ainda foi promovida uma entrevista
com o Prefeito o Secretário da Fazenda e a Secretária da Educação.

Para finalizar o Projeto, os alunos produziram uma carta endereçada ao prefeito com o
Tema “ A CIDADE IDEAL” e ainda desenhos com o Tema “COMO FICA MINHA CIDADE COM O
PAGAMENTO DO IPTU, ambos foram premiados de acordo com critérios de seleção do concurso
promovido pelas Secretarias de Educação e Fazenda, os melhores desenhos foram estampados
nas capas dos carnês de IPTU 2015.

Durante o evento de premiação alunos apresentaram o teatro “UMA AULA NA PRAÇA”-
leãozinho –receita federal. E foi entregue ao Prefeito Municipal um livro contendo as melhores
produções textuais “A CIDADE IDEAL”.


