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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PROJETO
“CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR O MUNDO”

LIÇÕES  DE  CIDADANIA

Sequência Didática:

Público alvo: 4ºanos 
Duração de Julho à Dezembro de 2014(Uma aula por semana)

*Apresentar a proposta de trabalho aos alunos aos alunos e algumas ações de cidadania para iniciar 
o Projeto.

* Propor que iniciem uma coleta de latas de alumínio, pois irão arrecadar com o objetivo de preservar 
o meio ambiente(reciclar) e ainda realizar doações ao asilo dos idosos.

*Cada sala deverá plantar uma muda de árvore ou planta ,colocar uma placa com o nome da turma e 
cuidar da mesma o ano todo.

*Propor também o início da horta suspensa, plantando uma hortaliça para consumo na escola com o 
grupo.

*Desperdício - Cada sala irá colocar sua sobra no balde correspondente a sua sala de aula no final da 
hora do lanche o desperdício será pesado e assim divulgada a sala que menos desperdiçou.Essas ações já 
iniciam uma conscientização sobre exercício da cidadania.

Desenvolvimento das atividades:
1ª aula:
Realizar um diagnóstico com os alunos, propondo as seguintes perguntas.
Vocês sabem o que é meio ambiente?
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?
Vocês sabem de onde vem esse dinheiro necessário para cuidar de todo o meio ambiente 

da sua cidade?
Vocês sabem de quem devemos cobrar as melhorias e cuidados com meio ambiente?
Vocês sabem que contribuir para as melhorias é muito importante,pois estamos cuidando 

de nós mesmos, da nossa sociedade e de toda a cidade?
AGORA VAMOS LÁ ,ENTENDER COMO TUDO ISSO FUNCIONA, COMO ESTÁ NOSSA CIDADE E O QUE 

PODEMOS FAZER E CONTRIBUIR PARA MELHORAR.
Assistir o FILME – A mágica da cidadania. (anexo aa) e 
Educação Tributária - (1minuto). (anexo aaaa).
Leia com os alunos a revista : Os donos da Cidade.

Apostilia - Projeto Licoes de Cidadania - 4 anos - 2014.indd   3 12/06/2014   09:48:29



4  –  “Conscientizar para preservar o mundo”

2ª aula: 
Para diagnóstico do trabalho direcionado ao Tema Preservação do Meio Ambiente, 

primeiramente discuta com os alunos as diversas maneiras em que o homem pode prejudicar 
o ambiente. Registre.

– Realize a leitura do texto ; O ser humano e as modificações no ambiente (anexo a), 
PROPOR QUESTÕES, IMPLÍCITAS, EXPLICITAS E FINALIDADE DO TEXTO.

– Explique aos alunos que irão estudar todas as modificações causadas no ambiente e 
refletir sobre as mudanças necessárias em nossas atitudes para melhorar nossa cidade, nosso 
planeta e garantir o futuro das próximas gerações.

– Para complementar seu trabalho; Assista ao vídeo Planeta 10 – Aquecimento global. 
anexo(a).

Escrita: Propor aos alunos a escrita de um A LISTA DE ATITUDES POSITIVAS PARA MELHORIA 
DA NOSSA CIDADE.

3ª aula: 
Relatar para os alunos que para exercer a cidadania temos cobrando melhorias para nossa 

cidade temos que cumprir com os deveres de cidadãos e cobrar nossos direitos, pagando 
nossos impostos em dia e cobrando os gestores quanto aos nossos direitos.

Apresentar aos alunos o folheto Impostos e Cidadania. (anexo B) e questões.
Apresentar a história – O leão e o menino (anexo C) e o filme Imposto Solidariedade- 

anexo (Ba).
Escrita: Solicitar aos alunos a produção de um anúncio sobre a importância do pagamento 

de impostos.

4ª aula – Conscientizar os alunos sobre a importância de Exercer a Cidadania, cuidando 
de sua casa, dos bens públicos e meio ambiente.

Propor a realização do teste – PRESERVE O MEIO AMBIENTE. (anexo - D).
Propor a leitura do texto – Uma aula na praça. (anexo - e)
Apresentar aos alunos a conta do IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, pago 

por toda pessoa que seja dona de um terreno, casa,apartamento,prédio, dentro da cidade.
(anexo F) - E conversar com eles a respeito dos investimentos em melhorias que o 

governo realiza com a arrecadação desses impostos, melhorando a vida das pessoas da cidade.
escrita: Após leitura e interação sobre impostos e investimentos para os cidadão, solicitar 

que os alunos escrevam uma lista com expressões que indicam onde deve ser aplicado o 
imposto que é pago por todos os cidadãos. (anexo G).

APÓS A LISTAGEM, MARQUE UMA ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA VERIFICAR SE 
SE O DINHEIRO ESTÁ SENDO REVERTIDO DE MANEIRA CORRETA EM NOSSO MUNICÍPIO.

(Cada sala de aula deverá escolher um representante com as perguntas que farão, pois a 
entrevista acontecerá em um só dia para todos os 4º anos, em seguida o representante passará 
as informações para os demais alunos).

5ªaula:
Realizar o experimento – Ciclo da água - (anexo I).
Leitura e registro, os alunos poderão realizar as atividades propostas nos (anexos Ja).
Para complementar o trabalho, assistir ao vídeo: Ciclo da água (anexo JB).
escrita: Nos cadernos os alunos deverão ELABORAR um ESQUEMA abordando as etapas 

do ciclo da água.
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Expor aos alunos que apesar da constante renovação , a água também sofre as ações do 
homem.Que irão estudar nas próximas aulas.

6ª aula:
escrita: Para início propor que os alunos escrevam um texto informativo que fale da 

importância da água em nossas vidas, quais as atividades diárias em que precisamos utilizar 
a água. Conversando entre si, podem descobrir também outros usos não diretamente 
ligados ao seu próprio cotidiano, como o agrícola e o industrial. Peça que todos mostrem os 
trabalhos à turma e discuta os resultados, destacando a presença e a importância da água 
em praticamente tudo que fazemos. Aproveite e assinale , também, que ela é essencial ao 
organismo humano porque ajuda a regular a temperatura do corpo e a diluir ou transportar 
substâncias, além do uso na geração de energia elétrica.

Propor a leitura e reflexão do texto: a escassez da água – Revista amigos da natureza.
(anexo JC , JD). E AS QUESTÕES RELATIVAS AO TEXTO). escrita: Solicitar aos alunos a escrita 
de um texto-VOCÊ SABIA QUE? COM A ESCRITA DE MEDIDAS PARA SE EVITAR O DESPERDÍCIO 
DE ÁGUA. (anexo JG).

7ª aula:
De maneira coletiva Realize com os alunos um levantamento sobre quais as formas de 

poluição das ÁGUAS.
escrita: Propor que os alunos pesquisem e levem para sala de aula uma notícia ou 

reportagem de algum jornal ou revista que tratem do Tema Poluição das águas e elaborar 
questões para que o aluno reflita e interprete o texto buscando informações explicítas e 
implícitas, assunto e finalidade do texto.

8ª aula:
Retome o assunto e assista ao vídeo Planeta 10: Tratamento do esgoto. (anexo JI).
Realize o experimento - Tratamento da água. (anexo Jk e JL).
Retome e Incentive os alunos a levantar as práticas que consideram inadequadas e que 

comprometem a oferta de água, como despejo de esgoto doméstico e resíduos industriais 
em rios, córregos.

Assistir ao vídeo Planeta 10 - Tema Saneamento básico. (anexo - JM).

9ª aula:
Fique sabendo - (anexo La) - e as questões que se referem ao texto.- Tarifa de água/ Analisando 

um conta de água ,verificando a tarifa - (anexo Laa). Destacar a importância de economizar, 
pois além das necessidades do meio ambiente, podemos também economizar dinheiro da nossa 
família, verificando o consumo nos meses anteriores e a média gasta pela família.

10ª aula:
Assista ao vídeo Planeta 10 - Uso racional da água (anexo LB).
Propor que os alunos tragam três contas de água de suas casas para analisar o consumo 

dos meses anteriores a média de gasto e em seguida sugerir que verifiquem economia de 
água de uma conta para outra, reduzindo o valor da contribuição necessária para manter o 
tratamento de água e esgoto, propor que realizem cálculos, por exemplo a economia de um 
mês para o outro.
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11 ªaula: 
Propor que os alunos conheçam fontes alternativas de geração de energia. 
Leitura do texto: Energia (anexo LC) e questões.
Propor aos alunos as atividades (anexo LD).

12ªaula:
Escrita: Realizar a atividade (anexo –M). — Você sabia quê? (Economia de energia).
Assistir ao vídeo Planeta 10, Tema: Uso Racional da energia elétrica. (anexo Ma).

13ª aula:
Dando continuidade ao Tema Economia de Energia Elétrica , apresente aos alunos a leitura 

do texto (anexo n) - Consumo de Energia , mostrando aos alunos que pagam pelo consumo 
,portanto a necessidade de economizar. Propor a análise de conta de energia elétrica (anexo 
na) mostrando o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadoria já estudado anteriormente) 
embutido na tarifa de energia. Solicite que os alunos tragam contas de energia de suas casas 
para próxima aula. Assistir ao vídeo - Cidadania tributária. (anexo- naa).

14ª aula:
Assistir o vídeo - ICMS (anexo naaa).
Escrita: Propor que analisem sua contas de energia e produzam um relato mostrando a 

economia ou aumento no gasto de energia em suas residências e ainda que verifiquem o valor 
do ICMS em todas elas. Em seguida realizar a atividade (anexo nB) - Conta de Luz e ICMS.

15ª aula:
Propor a leitura do texto: O que é Coleta Seletiva (anexo nBa).
Realize o experimento 22 Coleta Seletiva PESC. (anexos nC e nD).
Incentive os alunos para o correto uso das lixeiras na escola e pesquisem o uso da separação 

do lixo em suas casas incentivando os familiares para as mudanças de atitudes.

16ª aula:
Resgate os pontos discutidos na aula anterior e na pesquisa realizada pelos alunos e 

encaminhe um estudo sobre as principais medidas tomadas para a destinação do lixo ou 
a ausência delas. Sugira um exame das atribuições e responsabilidades tanto das pessoas, 
quanto das empresas e do poder público. Assista ao vídeo Leãozinho (anexo o).

PROPOR QUE OS ALUNOS observem em suas casas e bairros como ocorre NA CIDADE 
os cuidados com o lixo e coleta seletiva e outros serviços que deveriam acontecer em seus 
bairro, para isso propor as questões da ficha de observação - (anexo- P) - COMO ESTÁ O 
MUNDO Á SUA VOLTA? Assista ao vídeo Planeta 10 - Lixo Anexo - (anexo Q).

Escrita: Propor que os alunos escrevam um texto informativo sobre como deve funcionar 
a Coleta seletiva nas residências, escolas , como deva acontecer a separação do lixo e em 
seguida entreguem cópias de suas produções para vizinhos e comunidade em geral.

 
17ªaula:
Leitura do Texto; A importância da reciclagem. (anexo R).
Recomende que os alunos façam uma leitura atenta do texto, a fim de compreender e não 

esquecer dos procedimentos necessários para a reciclagem. Isso inclui conhecer os diversos 
materiais que podem ser reaproveitados para outras finalidades. Em seguida, questione-
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os sobre os diferentes papéis que cabem aos indivíduos, ao poder público e às empresas 
quando o assunto é produção e destinação do lixo. Quem são os responsáveis pela geração 
dos resíduos? Realize as atividades de interação. (anexo Ra) e (RB).

18ª aula:
Realizar reflexão com os alunos:
Antes de reciclar é muito importante lembrar que devemos REDUZIR, EVITAR O DESPERDÍCIO 

PORTANTO ECONOMIZAR EM CASA, E PRINCIPALMENTE SABER COMPRAR SOMENTE O 
NECESSÁRIO. Recordar com os alunos que em cada produto comprado pagamos o ICMS - 
imposto sobre circulação de mercadorias – que depois é revertido para a população.

Propor as atividades - anexo(sa) - Situação Problema.
Atividade anexo(sB) - Situação Problema – À VISTA OU A PRAZO.

*APROVEITE ESTA AULA PARA O CONSUMO DAS HORTALIÇAS.

20ª aula:
Assistir o vídeo Consumo Consciente. (anexo sCa).
Apresente aos alunos o texto - Fique sabendo - Nota Fiscal - (anexo sD) e a nota fiscal 

anexo(se). Fazendo análise da nota fiscal e da importância de pedir sempre a nota fiscal.
Realizar a atividade proposta, anexo(sF). Nota Fiscal e o vídeo - Com ou sem nota-

(anexo sFa).
escrita: Pedir aos alunos que escrevam um relato de experiência pessoal vivida, relatando 

uma situação onde observaram seus pais, pedindo nota fiscal.

21ª auLa:
Assistir ao vídeo ”QUE NEM GENTE GRANDE” - (anexo sG) e o vídeo Vergonha Cidadania 

(anexo sGh). Propor as atividades sobre economia (anexo sh).

22ª aula:
Leitura do texto; Algumas causas do desmatamento (anexo T).
Coletivamente registre as partes principais do texto (nos cadernos).
escrita: Em seguida leia para os alunos a reportagem local (anexo Ta) com o tema 

“Árvore na Praça de Avaré”, e então escrevam uma carta de leitor para o Jornal comentando 
sobre a reportagem e dando sugestões. 

 23ªaula:
Assista ao vídeo Planeta 10- Desenvolvimento sustentável. (anexo Za).
Reflexão , com a leitura do texto: Sustentabilidade. (anexo Za e Zaa).
Realize no caderno a proposta: Opiniões sobre Sustentabilidade. (anexo Ze).
Escrita: Propor a escrita de poesias sobre o assunto Sustentabilidade.
Com a proposta: Que mundo queremos para o futuro?

24ª aula:
Peça para os alunos produzirem um texto, registrando as ações do homem no meio 

ambiente e como devemos agir para preservar nosso planeta escrevendo, portanto COMO SERIA 
A CIDADE IDEAL ou MUNDO IDEAL (anexo ZI) - Este texto irá concorrer para composição de 
um livro chamado - LIÇÕES DE CIDADANIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 
EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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Apresentação:
 
São grandes os desafios a enfrentar quando se procura direcionar as ações para a melhoria 

das condições de vida no mundo.Um deles é relativo à mudança de atitudes na interação 
com o patrimônio básico para a vida humana: o meio ambiente.

Os alunos podem ter nota 10 nas provas, mas, ainda assim, jogar lixo na rua, ou realizar 
outro tipo de ação danosa, seja por não perceberem a extensão dessas ações ou por não se 
sentirem responsáveis pelo mundo em que vivem.

A solução dos problemas ambientais tem sido considerada cada vez mais urgente para 
garantir o do futuro da humanidade e depende da relação que se estabelece entre sociedade/
natureza, tanto na dimensão coletiva quanto individual.

Essa consciência já chegou à escola e muitas iniciativas têm sido tomadas em torno dessa 
questão , por educadores de todo o país. Por essas razões , vê-se a importância, de incluir 
Meio Ambiente nos currículos escolares . É fundamental, na sua abordagem, considerar os 
aspectos físicos e biológicos e, principalmente, os modos de interação do ser humano com a 
natureza, por meio de suas relações sociais, do trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia.

PCn’s 
Justificativa: Ensinar e aprender em Educação Ambiental.
Diante da situação do planeta temos como principal função de trabalho com o Meio 

Ambiente contribuir para a formação de cidadãos conscientes ,aptos a decidir e atuar na 
realidade socioambiental de um modo comprometido com avida, com o bem estar de cada 
um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais que informações e conceitos, 
a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e 
aprendizagem de procedimentos. E esse é um grande desafio para a educação. 

Assim a grande tarefa da escola é proporcionar um ambiente escolar saudável e coerente 
com aquilo que ela pretende que seus alunos apreendam, para que possa, de fato, contribuir 
para a formação da identidade como cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o 
meio ambiente e capazes de desenvolver atitudes de proteção e melhoria em relação a ele.

Nesse sentido, o ensino deve ser organizado de forma a proporcionar oportunidades 
para que os alunos possam utilizar o conhecimento sobre Meio ambiente para compreender 
a sua realidade e atuar nela , por meio do exercício da participação em diferente instâncias:

Nas atividades dentro da própria escola e nos movimentos da comunidade . É essencial resgatar 
os vínculos individuais e coletivos com o espaço em que os alunos vivem para que se construam 
essas iniciativas, essa mobilização e envolvimento para solucionar problemas. Sendo assim , a 
escola terá o compromisso de desenvolver o Projeto: Conscientizar para preservar o mundo.

objetivo geral:
Promover a sensibilização dos alunos ; conscientizando-os para melhorar o mundo em 

que vivem.

objetivos específicos:
◊ Conscientizar os alunos sobre a importância do meio ambiente e como o homem está 

inserido neste meio;
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◊ Destacar a transformação que o meio ambiente sofre devido as interferências negativas 
da sociedade;

◊ Contribuir para que os alunos percebam e entendam as consequências ambientais de 
suas ações nos locais onde vivem;

◊ Identificar a importância da água como recurso natural indispensável à vida no planeta;
◊ Reconhecer as diferentes etapas e processos que constituem o ciclo da água na natureza 

e avaliar repercussões das alterações nele promovidas pelas atividades humanas.
◊ Conscientizar os alunos sobre a enorme quantidade de lixo produzida diariamente no 

mundo todo 
◊ Apresentar algumas possibilidades de redução na produção diária de lixo;
◊ Promover reflexões e ações para economizar energia elétrica e evitar usos inadequados 

e predatórios dos recursos naturais disponíveis;
◊ Conhecer fontes alternativas de geração de energia;
◊ Analisar práticas e situações que comprometem o meio ambiente;
◊ Compreender a definição e práticas que envolvem a sustentabilidade , ampliando a 

visão de futuro do meio ambiente.

Público alvo:
Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  
Conteúdo: Escassez da água, Economia de Energia elétrica, Fontes alternativas de energia, 

Reciclagem do lixo, Efeito estufa, Camada de Ozônio, Desmatamento e suas consequências, 
Sustentabilidade.

Metodologias: Aulas expositivas com uso de tecnologias como data show e lousa digital, 
vídeo Planeta 10 e registros escritos.

etapas gerais:
◊ Sensibilização dos alunos;
◊ Apresentação do projeto;
◊ Desenvolvimento das Sequências Didáticas apresentadas;
◊ Realização da passeata: Conscientizar para melhorar o mundo, que será realizada no 

dia 05 de junho (Concha acústica até o Horto Florestal, finalização com palestra de Sidney 
Vasconcellos). Uso Racional dos recursos naturais. Neste momento os alunos deverão levar 
mensagens escritas sobre preservação ambiental para entregar as pessoas , promovendo a 
sensibilização.

◊ Plantio de árvore ou mudas nas escolas que deverão ser cuidadas pelos alunos das escolas.
◊ Palestras realizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente com os Temas: Lixo, 

Água e Animais Silvestres.
◊ Entrega das arrecadações conseguidas com a venda dos recicláveis no asilo.

Produto Final:
Realização da Feira de Ciências em todas as escolas, com apresentação do material 

produzido durante o projeto.
Pesquisas, cartazes, produções escritas, mensagens.
Uso de todo o material do Pesc. (apresentados pelos alunos dos 5ºanos).

Fontes: Nova escola, Pesc, Ler e escrever,Vídeos Planeta 10, revista amigos da natureza.
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ANEXO  A

o seR huMano e as MoDIFICaÇÔes no aMBIenTe

Você discutiu na classe sobre a maneira como transformamos o ambiente que vivemos. 
Isso acontece em todo o Planeta Terra. LEIA o texto abaixo:

    Desequilibramos o planeta

Centenas de máquinas e produtos químicos, antes desconhecidos, têm sido usados na 
agricultura, na criação de animais, na indústria, na medicina.

Com isso conseguimos mais alimentos e novas maneiras de tratar as doenças. O número 
de mortes diminuiu e a população humana cresceu, tornando-se necessário aumentar a 
produção e ocupar cada vez mais espaço.

Para atender às necessidades dessa população, retiramos da Terra cada vez mais metais, 
madeira, petróleo, areia, pedras, barro e outros recursos, quepassaram a ser usados em 
quantidades cada vez maiores. Podemos imaginar o quanto modificamos a Terra: a retirada 
de materiais para fazer construções, o desmatamento para fazer plantações ou pastos, a 
retirada de morros para passar estradas etc. Como consequência, os ambientes da Terra 
foram modificados mais intensa e rapidamente.

Hoje, ninguém mais duvida de nosso poder de modificar o planeta inteiro de forma 
desordenada. Com isso, provocamos desequilíbrios cujas consequências não somos capazes 
de avaliar completamente. Quando agredimos a natureza, nós , seres humanos- e os demais 
seres vivos—sofremos com ela.

QuesTÕes

1) De qual assunto trata o texto?

2) De que maneira o ser humano pode modificar o planeta?

3) Quais as consequências dessas atitudes  para o planeta Terra?

4) Você já observou em seu bairro ou em sua cidade algum acontecimento que é 
consequência da agressão humana ao ambiente? CONTE o fato, explicando como acha que 
poderia ter sido evitado.
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ANEXO  B 
Todo cidadão tem DIREITOS E DEVERES. 
Por exemplo, temos direito à EDUCAÇÃO, à SAÚDE, à LOCOMOÇÃO (ir e vir) e 
muitos direitos  garantidos pela nossa Constituição. Em contrapartida, temos 
vários deveres, para que a vida em sociedade seja possível. 
Um dos nossos DEVERES é  
PAGAR IMPOSTOS! 
Mas, por que tem que ser assim? 
Vejamos: 
Para que o povo possa conviver em harmonia é necessário que haja um 
GOVERNO. 
Em nosso país, que é imenso, o GOVERNO está organizado em três níveis: 
FEDERAL                                                A UNIÃO 
ESTADUAL                                            OS ESTADOS 
MUNICIPAL                                          O MUNICÍPIOS 
Nesses três níveis, os governantes têm obrigações para com o povo que eles 
representam. 
Então, para que o CIDADÃO exerça seu direito a EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
LOCOMOÇÃO, é preciso que o GOVERNO CONSTRUA 

 
Para realizar isso e muitas outras coisas para o POVO, o GOVERNO precisa de 

e de onde vem o do GOVERNO? 
Vem do próprio povo, por meio dos TRIBUTOS. 
Quando os representantes do povo fazem a CONSTITUIÇÃO FEDERAL que é a 
LEI MAIOR da Nação, já colocam ali sobre o que o povo deve pagar tributo. 
Dos TRIBUTOS, o mais falado, o mais conhecido é o IMPOSTO, porque é 
realmente o responsável pela maior parte da receita do Governo. 

É principalmente com o dos impostos que o governo paga 
suas despesas e investe em : 
 

- Coleta seletiva  

-Cuidado com o Meio Ambiente  
Mas, afinal, quais os  impostos ? 
-IR (Imposto de renda e proventos de qualquer natureza) 
-IPVA (Imposto sobre propriedade de veículos automotores) 
Enfim o mais importante IMPOSTO para o Estado. 
O ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias...e sobre 
prestações de serviços de... TRANSPORTE E DE COMUNICAÇÃO) 
Explicando melhor: o seu Estado deve receber ICMS sempre que, por exemplo, você: 

Comprar um 

 
 
Ou qualquer 
mercadoria, 

Viajar num  

 
 
Para outra cidade, 

Pegar o  
 

 
 
Para bater papo com alguém. 

Uma coisa interessante do ICMS é que 1\4 da sua arrecadação volta para as 
Prefeituras do Estado. 

75% FICAM 
COM O 
ESTADO 

25% VOLTAM                                 
PARA OS 

MUNICÍPIOS 
 

Importante: o rateio para municípios é feito, principalmente, de acordo com o 
volume de vendas que ali ocorrem com nota fiscal! Ou seja: 

Quanto mais nota fiscal, mais para sua cidade! 

SONEGAÇÃO- Exemplo 
Empresa que vende mercadoria e não emite nota fiscal, ou prestador de serviço que 
não emite o correspondente recibo, não declarando o imposto e deixando de  
recolhê-lo, está praticando a sonegação!                                                                          2 

ANEXO  B
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ANEXO  B 
Todo cidadão tem DIREITOS E DEVERES. 
Por exemplo, temos direito à EDUCAÇÃO, à SAÚDE, à LOCOMOÇÃO (ir e vir) e 
muitos direitos  garantidos pela nossa Constituição. Em contrapartida, temos 
vários deveres, para que a vida em sociedade seja possível. 
Um dos nossos DEVERES é  
PAGAR IMPOSTOS! 
Mas, por que tem que ser assim? 
Vejamos: 
Para que o povo possa conviver em harmonia é necessário que haja um 
GOVERNO. 
Em nosso país, que é imenso, o GOVERNO está organizado em três níveis: 
FEDERAL                                                A UNIÃO 
ESTADUAL                                            OS ESTADOS 
MUNICIPAL                                          O MUNICÍPIOS 
Nesses três níveis, os governantes têm obrigações para com o povo que eles 
representam. 
Então, para que o CIDADÃO exerça seu direito a EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
LOCOMOÇÃO, é preciso que o GOVERNO CONSTRUA 

 
Para realizar isso e muitas outras coisas para o POVO, o GOVERNO precisa de 

e de onde vem o do GOVERNO? 
Vem do próprio povo, por meio dos TRIBUTOS. 
Quando os representantes do povo fazem a CONSTITUIÇÃO FEDERAL que é a 
LEI MAIOR da Nação, já colocam ali sobre o que o povo deve pagar tributo. 
Dos TRIBUTOS, o mais falado, o mais conhecido é o IMPOSTO, porque é 
realmente o responsável pela maior parte da receita do Governo. 

É principalmente com o dos impostos que o governo paga 
suas despesas e investe em : 
 

- Coleta seletiva  

-Cuidado com o Meio Ambiente  
Mas, afinal, quais os  impostos ? 
-IR (Imposto de renda e proventos de qualquer natureza) 
-IPVA (Imposto sobre propriedade de veículos automotores) 
Enfim o mais importante IMPOSTO para o Estado. 
O ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias...e sobre 
prestações de serviços de... TRANSPORTE E DE COMUNICAÇÃO) 
Explicando melhor: o seu Estado deve receber ICMS sempre que, por exemplo, você: 

Comprar um 

 
 
Ou qualquer 
mercadoria, 

Viajar num  

 
 
Para outra cidade, 

Pegar o  
 

 
 
Para bater papo com alguém. 

Uma coisa interessante do ICMS é que 1\4 da sua arrecadação volta para as 
Prefeituras do Estado. 

75% FICAM 
COM O 
ESTADO 

25% VOLTAM                                 
PARA OS 

MUNICÍPIOS 
 

Importante: o rateio para municípios é feito, principalmente, de acordo com o 
volume de vendas que ali ocorrem com nota fiscal! Ou seja: 

Quanto mais nota fiscal, mais para sua cidade! 

SONEGAÇÃO- Exemplo 
Empresa que vende mercadoria e não emite nota fiscal, ou prestador de serviço que 
não emite o correspondente recibo, não declarando o imposto e deixando de  
recolhê-lo, está praticando a sonegação!                                                                          2 
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ANEXO  B 
Outro detalhe: 
O ICMS poderá ser seletivo – cada Estado pode utilizar alíquotas MAIORES ou 
MENORES, de acordo com o produto: 
SUPÉRFULO: ICMS maior       ESSENCIAL: ICMS menor 
Por exemplo: 

7% 
 
 

 

17% ou 18% 
 

 

25% 

 

 

12% 
 

 

 
A decisão depende de cada Estado. 
Chegou a vez dos Impostos do Municípios. 
O mais conhecido é o IPTU (Imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana), pago por toda pessoa que seja dona de um terreno, casa , 
apartamento, prédio, dentro da cidade( perímetro urbano). 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 
             FOTÓGRAFO                                                       DENTISTA 

 
 

Ser cidadão implica  
Combater a sonegação, 

Exigir nota fiscal 
E, depois, fiscalizar como o 

Governo usa o do povo. 
JUNTOS CONSTRUINDO  

NOSSO MUNICÍPIO, NOSSO ESTADO E 
 NOSSO PAÍS. 

 

 
 

1) Escreva alguns Direitos do cidadão. 
2) Escreva um dever do cidadão. 
3) De onde vem o dinheiro que garante os direitos dos cidadãos? 
4) Em que despesas o Governo investe o dinheiro dos impostos? 
5) Dos impostos descritos no texto quais você já conhecia? 
6) O ICMS, é cobrado sobre o quê? O ICMS é igual para todos os produtos? 

Esses produtos com menor valor de ICMS são essenciais? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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ANEXO  B 
Outro detalhe: 
O ICMS poderá ser seletivo – cada Estado pode utilizar alíquotas MAIORES ou 
MENORES, de acordo com o produto: 
SUPÉRFULO: ICMS maior       ESSENCIAL: ICMS menor 
Por exemplo: 

7% 
 
 

 

17% ou 18% 
 

 

25% 

 

 

12% 
 

 

 
A decisão depende de cada Estado. 
Chegou a vez dos Impostos do Municípios. 
O mais conhecido é o IPTU (Imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana), pago por toda pessoa que seja dona de um terreno, casa , 
apartamento, prédio, dentro da cidade( perímetro urbano). 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 
             FOTÓGRAFO                                                       DENTISTA 

 
 

Ser cidadão implica  
Combater a sonegação, 

Exigir nota fiscal 
E, depois, fiscalizar como o 

Governo usa o do povo. 
JUNTOS CONSTRUINDO  

NOSSO MUNICÍPIO, NOSSO ESTADO E 
 NOSSO PAÍS. 

 

 
 

1) Escreva alguns Direitos do cidadão. 
2) Escreva um dever do cidadão. 
3) De onde vem o dinheiro que garante os direitos dos cidadãos? 
4) Em que despesas o Governo investe o dinheiro dos impostos? 
5) Dos impostos descritos no texto quais você já conhecia? 
6) O ICMS, é cobrado sobre o quê? O ICMS é igual para todos os produtos? 

Esses produtos com menor valor de ICMS são essenciais? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Anexo  D 

 

PRESERVE O MEIO AMBIENTE! 

VOCÊ CUIDA DAS SUAS COISAS, DA SUA CASA, DA SUA ESCOLA E DA NATUREZA? 

LEIA COM ATENÇÃO E PINTE SIM OU NÃO. 

 

 SIM NÃO 
1 – QUANDO VOU PASSEAR COLOCO O LIXO EM SACOLAS. DEPOIS , COLOCO ESSE 
LIXO NA LIXEIRA. 

  

2 – NA ESCOLA, EU DEIXO O LIXO EMBAIXO DA CARTEIRA.   
3 – QUANDO CHEGO DA ESCOLA, GUARDO MEU UNIFORME NO LUGAR.   
4 – EU SEMPRE LIMPO MEUS SAPATOS.   
5 – EU PISO NA GRAMA DA PRAÇA.   
6 – ANTES DE SAIR DA SALA DE AULA, EU COLOCO A CARTEIRA NO LUGAR E DEIXO 
TUDO LIMPO. 

  

7 – EU AJUDO A CUIDAR DAS PLANTAS DA ESCOLA.   
8 – EU DEIXO MINHAS ROUPAS ESPALHADAS PELA CASA.   
9 –EU GOSTO DE RISCAR PAREDES E MUROS.   
10 – NA MINHA CASA, EU JOGO LIXO NA LIXEIRA.   

 

 
QUANTOS PONTOS VOCÊ FEZ? 

 10 PONTOS – PARABÉNS! VOCÊ CUIDA MUITO BEM DE VOCÊ E DE TUDO O QUE 
CERCA. 
 

 7 A 9 PONTOS – MUITO BOM! MAS VOCÊ PODE MELHORAR. 
 
 

 MENOS DE 7 PONTOS – ATENÇÃO! VOCÊ PRECISA MELHORAR SUAS ATITUDES. 

 

 

 

 

 

4 

ANEXO  D
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ANEXO  GANEXO G 

Escreva uma lista com as expressões que indiquem onde deve ser aplicado o dinheiro das 
arrecadações de impostos pagos pelos cidadãos. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                       5 
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ANEXO Já-   COMPLETE : 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

A) É a passagem da água do estado líquido para o gasoso 
 

B) É a passagem da água do estado gasoso para o líquido 
 

C) É a passagem da água do estado líquido para o sólido 
 

D) É a passagem da água do estado sólido para o líquido 
 
 
Observe a ilustração abaixo do ciclo da água. Explique o que está acontecendo. 
 

 
________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________ 

6 

           

           

             

     

ANEXO  JA - Complete:
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ANEXO  JC 

Escassez da Água 

75% do planeta Terra é constituído por água. Você acredita que um dia a 

água potável pode acabar? 

 

   Atualmente estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas vivam sem 

água em condições adequadas para o consumo e que, para o ano de 2025 cerca de 5,5 

bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas com moderada ou séria falta de água. 

   Se avaliarmos o problema de escassez de água de maneira global, 

podemos observar que existe quantidade de água suficiente para o atendimento de toda 

população. Mas, como os recursos hídricos e a população não estão distribuídos 

uniformemente pelo planeta, isso acaba criando zonas que passam a sofrer com a 

escassez de água em diferentes regiões do planeta. 

   Em algumas situações o uso indiscriminado de água tem chegado a 

um ponto até do secamento total dos rios, lagos e aqüíferos subterrâneos. 

Lamentavelmente, grande parte da água extraída para as atividades humanas, de 

qualquer que seja a fonte, é utilizada de maneira muito    ineficaz.  

Não precisamos ir muito longe. No Rio São Francisco, no Nordeste 

brasileiro, já há sinais da intensa degradação, e em determinados locais, irreversível.     

 
A principal responsável pelo aumento no consumo de água e perda de qualidade é 

o aumento desordenado de processos de 

 Urbanização 

 Industrialização 

 Expansão agrícola 

Quem é o grande consumidor? 

 A agricultura 70,1%; 

 A indústria 20%; 

 Abastecimento em geral 9,9%; 

Como podemos observar, a produção agrícola é a atividade que mais 

utiliza água. Ela utiliza cerca de 70% de toda a água captada de rios, lagos e aqüíferos 

do mundo. 

Do volume de água utilizado na agricultura, grande parte é consumida 

na irrigação, cuja perda ultrapassa 60% pelas infiltrações em canais e evaporação. 

ANEXO  JC
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ResPonDa:

1) O que causa o problema de escassez de água no Brasil?

2) Como são os rios na Região Sudeste?

3) O que mais pode contribuir para poluição das águas?

4) Pesquise sobre a situação de escassez de água na nossa região (Sudeste) na atualidade 
e traga para o professor em forma de trabalho.
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ANEXO  JD
A distribuição de água no Brasil 

 

 
   No Brasil em torno de 70% e 80% da água doce está disponível na 

bacia Amazônica, onde vivem cerca de 5% a 7% da população. O restante em torno de 

20% distribui-se desigualmente pelo país. Essa idéia de abundância durante muito 

tempo serviu para incentivar o desperdício de água disponível e também à sua pouca 

valorização como recurso. 

Estima-se que no Brasil o desperdício de água pode chegar a 45% do 

volume ofertado à população. 

 
Principais causas do problema de escassez de água no Brasil 

 
    Os problemas de escassez de água no Brasil se originam  

principalmente da combinação entre o aumento do consumo em determinados locais 

e a degradação da qualidade das águas. A poluição desse recurso tem dificultado seu 

aproveitamento e aumentado a sua escassez. 

    Em São Paulo, por exemplo, onde encontramos a maior 

combinação urbana do país, não se dispõe de água suficiente para abastecimento, 

ainda que se considerasse aproveitável toda a quantidade de recursos hídricos 

existentes.A região Sudeste é aquela em que os rios  se encontram mais 

comprometidos enquanto que 92% e 95% do país recebem água potável, apenas 35% 

delas possuem coletas de esgotos. Pior ainda, 16% dos outros dejetos das zonas 

urbanas são tratados. Os outros 84% são despejados diretamente nos rios.  

     Ainda, o acelerado processo de desmatamento contribui muito 

para a poluição das águas. As matas nativas que ainda restam não são suficientes para 

proteger os cursos d’água dos efeitos da erosão, que vêm associados ao processo de 

mecanização da agricultura e ao uso de adubos e agrotóxicos em grande escala.    
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ANEXO  JG
    ATIVIDADE 
 

1) Após os estudos e reflexões, faça um levantamento  sobre os métodos para evitar 
desperdício de água  e depois escreva  as medidas que devem ser tomadas. 

 
a) Você sabia quê? 
Para se evitar o desperdício da água............. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________     
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ANEXO  JK

INTENÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 

Nem toda a água que encontramos na natureza é 

própria para consumo sem que passe por um tratamento adequado.  

O tratamento da água começa com sua captação, 

que pode ser em represas, rios ou lençóis freáticos. 

Posteriormente, essa água passa por várias etapas 

de tratamento, tais como: 

 Pré-cloração: primeira adição de cloro, que 

facilita a retirada de matéria orgânica e metais da água. Ocorre logo 

que a água chega à estação de tratamento. 

 Pré-alcalinização: adição de cal ou soda para 

a correção da acidez da água.  

 Coagulação: agregação das partículas de impureza por meio de agitação violenta e de 

adição de coagulantes, tais como sulfato de alumínio ou cloreto férrico. 

 Floculação: mistura lenta da água com o objetivo de formar flocos com as partículas 

de impurezas. 

 Decantação: processo no qual os flocos de impureza precipitam no fundo de grandes 

tanques. 

 Filtração: após a passagem pelos tanques de decantação, a água é filtrada através de 

sua passagem por tanques com leitos de pedra, areia e carvão, que retém as impurezas que restaram da fase de 

decantação. 

 Pós-alcalinização: última correção da acidez da água, para que não corroa os 

encanamentos. 

 Desinfecção: última adição de cloro na água, que garante que a água fique isenta de 

vírus e bactérias. 

 Fluoretação: adição de flúor para prevenção de cáries. 

                É importante lembrar que quanto mais poluída a água captada, maior será a 

complexidade do tratamento dessa água, o que pode, inclusive, torná-la imprópria para consumo. 

   Dessa forma, quanto maior à distância percorrida para se encontrar água que pode passar 

pelo processo de tratamento, maior o custo financeiro dessa água e menor o acesso da população a esse 

recurso natural. 

              Portanto, é muito importante que toda a água poluída receba tratamento antes de 

chegar aos rios, e assim estará  bem tratada para chegar até nossas casas. 
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ANEXO  LA

Fique sabendo 

 
Para tornar viável a operação, manutenção e ampliação dos sistemas de 

água e de esgotos, a Sabesp conta com tarifas para remunerar os serviços 
prestados. 

Na elaboração das tarifas são levados em consideração o custos dos 
serviços, as diferenças de sua prestação, as diversidades das áreas ou regiões 
geográficas, bem como a caracterização dos usuários conforme sua demanda e 
consumo. 

Os usuários classificam-se em categorias divididas em residencial, 
comercial, industrial e pública. 

A primeira faixa de consumo para as categorias de uso corresponde à 
conta mínima mensal de 10 m³, cujo objetivo estabelece condições econômico-
financeiras para a Sabesp manter a infraestrutura de atendimento, operação e 
a manutenção básica dos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. 

Cabe esclarecer que os consumidores residenciais com menor poder 
aquisitivo também possuem conta mínima equivalente a 10 m³ por mês, 
porém é possível sua classificação na categoria residencial social desde que 
observadas algumas condições fixadas pela Sabesp. O mesmo é aplicado para 
as entidades assistenciais sem fins lucrativos . 

Com a instituição das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, Lei 
nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, a Sabesp divulga suas tarifas com 30 
dias de antecedência. 

 
Portanto, você acaba de verificar que pagamos pelo uso e tratamento da 

água,por isso precisamos cuidar do nosso bem precioso.Para termos o direito 
de uso, exercemos nosso dever de contribuição para mantermos o uso da água 
moderadamente.                                                                                 
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ANEXO  LC
ENERGIAS 

 

 
Muita energia... 
 

Você já parou para pensar o quanto somos dependentes de energia? 

Ligar a televisão, o computador, sair com o carro, etc. Haja energia para tudo isso! 

A forma de energia que mais utilizamos é a elétrica, mas existem 

várias formas de gerar energia... Algumas prejudicam bastante o meio ambiente, outras 

não. O modelo de energia que não polui o meio ambiente é chamado de modelo 

“limpo”, isto é, que não polui.  

Vamos então conhecer as diversas formas de gerar energia: 

Começando pela energia hidráulica, que aproveita a força das quedas 

d’água para gerar energia. É a mais utilizada atualmente na maioria dos países, mas 

também é a mais cara e que exige mais mudanças ambientais, pois para sua produção é 

necessária a construção de hidroelétricas.  

O biogás, que é um gás natural, também é fonte de energia. É 

produzido durante o processo de decomposição que certos tipos de bactérias realizam a 

partir de resíduos orgânicos, como esterco, palha, bagaço de vegetais e lixo. O gás 

produzido pode ser usado como combustível para fogões, motores ou mesmo para 

turbinas que gerem eletricidade. 

Outra forma de gerar energia é através do sol. A energia solar é 

considerada uma fonte de energia inesgotável e uma das formas de obtê-la é através do 

coletor solar, um dispositivo responsável pela absorção e transferência da radiação solar 

para um fluido (geralmente a água) sob forma de energia térmica. 

Existe também a energia eólica, que é a energia obtida pela força dos 

ventos. Esse tipo de energia é considerada uma das mais competitivas, pois seu custo é 

relativamente baixo, e o retorno acontece a curto prazo. 

Existe também a energia obtida através do petróleo e carvão, mas os 

produtos residuais durante sua utilização eliminam gases poluentes no meio ambiente, 

portanto, apesar de serem formas de energia muito utilizadas até o momento, existem 

várias pesquisas que buscam fontes alternativas de energia, como as mencionadas 

anteriormente.                                                                                                                 
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QUESTÕES 

1) Quais são as formas de gerar energia? 
 
 
 

2) Que recursos essas gerações de energia utilizam? 
 
 
 

3) Esses recursos naturais podem um dia acabar? 
 
 
 

4) O podemos fazer para utilizar cada vez menos os recursos naturais que geram 
energia? 
 
 
 

5) Descreva: 
Energia hidráulica 
 
 
 
Biogás  
 
 
 
Eólica  
 
 
 
Solar  

 

Apostilia - Projeto Licoes de Cidadania - 4 anos - 2014.indd   26 12/06/2014   09:48:33



“Conscientizar para preservar o mundo”  –  27

ANEXO  LD

Complete 
 
Complete com os nomes de cada tipo de geração de energia, Boa Sorte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
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ANEXO  LM
 
 
 
 

Registre nos quadros abaixo as várias maneiras de se economizar energia. 
 
 
Você sabia quê? 
Para evitar o desperdício de energia......... 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       14 
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O QUE É COLETA SELETIVA? 
 

COLETA SELETIVA - É A ATIVIDADE DE SEPARAR O LIXO, 

PARA QUE ELE SEJA ENVIADO PARA RECICLAGEM.  

PARA ISSO FORAM CRIADAS LIXEIRAS COM CORES 

VARIADAS PARA FACILITAR A SEPARAÇÃO DO LIXO. 

CADA UMA CORRESPONDE A UM TIPO DE MATERIAL QUE 

SERÁ RECICLADO. 

A COLETA SELETIVA TANTO PODE SER REALIZADA POR 

UMA PESSOA SOZINHA, QUE ESTEJA PREOCUPADA COM O MONTANTE DE 

LIXO QUE ESTAMOS GERANDO (DESDE QUE ELA PLANEJE COM 

ANTECEDÊNCIA PARA ONDE VAI ENCAMINHAR O MATERIAL SEPARADO) 

QUANTO POR UM GRUPO DE PESSOAS (CONDOMÍNIO, ESCOLA, CIDADE, 

ETC.). 

 ORGANIZAR UM PROGRAMA DE COLETA SELETIVA NÃO É 

TÃO COMPLICADO, MAS EXIGE PLANEJAMENTO CUIDADOSO. 

 

CONVERSE COM OS SEUS PAIS E VIZINHOS E VERIFIQUE 

COMO ESTÃO REALIZANDO A SEPARAÇÃO DO LIXO, AJUDE-NOS A INICIAR 

UM BOM PLANEJAMENTO PARA ESTA ATITUDE CORRETA. 

 
OBSERVE AS  CORES  DAS  LIXEIRAS. E PROCURE USÁ-LAS 

EM SUA  ESCOLA.. 

 

 

ANEXO  NBA
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ANEXO  NBANEXO NB 

 

ICMS, Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.  
Você sabe onde vai o dinheiro dos impostos? 

          Nnhhh                                                                                                   

 

 

                                                                                                                             Conta de Luz 

                                                                                                                              ICMS – R$ 26,61 

                                                                                                                             ____________________ 

                                                                                                                              ____________________ 

                                                                                                                               ___________________ 

                                                                                                                               ___________________ 

 

 

Material Escolar – O que comprar com o dinheiro no ICMS 

Tesoura            Lápis             Cola                 Caderno            Lápis de cor 

R$ 1,50            R$ 0,40        R$ 0,80              R$ 2,30              R$ 3,00 

VERIFIQUE O QUE DÁ PARA COMPRAR REALIZANDO CÁLCULOS: 

 

Tesoura Lápis Cola Caderno Lápis de cor 
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ANEXO  N

FIQUE SABENDO! 
O que é embutido no custo da energia que chega ao consumidor? 
A conta de luz inclui três custos distintos: 

 

É muito importante economizar energia, pois além de proteger o meio 
ambiente para as gerações futuras, você economiza as taxas que sua família 
paga. 

Essas taxas são usadas para iluminação pública da sua cidade e se você 
para por isso, tem direito de cobrar os responsáveis. 

Mesmo que você não consuma energia elétrica na sua casa, quando sai em 
férias, por exemplo, você pagará para a distribuidora o valor mínimo na fatura. 
Isso porque a empresa tem que manter o sistema elétrico e sua estrutura 
funcionando, para que o consumidor(você) possa utilizar a energia quando 
necessitar. É o chamado custo de disponibilidade. 

Quais tributos e encargos são cobrados na conta de luz? 
No Brasil, os tributos estão embutidos nos preços dos bens e serviços. Ou 
seja, nas contas de luz, água, telefone, na compra de produtos alimentícios, 
bens e serviços, o consumidor paga tributos que são repassados aos cofres 
públicos pelas empresas que o arrecadam. 

Na conta de luz são cobrados tributos federais, estaduais e municipais, que 
são: 

1. Tributos federais: Programa de Integração Social (PIS) / Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A soma dessas alíquotas é 
de cerca de 9%; 
2. Tributos estaduais: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Os valores do ICMS cobrado na energia elétrica (residencial de baixa 
tensão) no estado de São Paulo são: consumo de 0 a 90 kWh – isento; 
consumo de 91 a 200 kWh – 12%; consumo de acima de 201 – 25%; 
3. Tributos Municipais: CIP ou COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública); 
4. Encargos setoriais – a soma dos encargos é de cerca de 9%.             
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ANEXO  P

COMO ESTÁ O MUNDO A SUA VOLTA? 
       

A construção de um planeta mais saudável deve começar pelo local onde 
a gente vive. 

Faça o teste e verifique se a sua cidade está preocupada com o Meio 
Ambiente. 
 
1) O esgoto produzido nas casas e fabricas: 
+( ) É conduzidos a canais ou rios sem tratamento. 
*(  ) É tratado antes de ser lançado no Meio Ambiente. 
 
2) Os  muros da sua cidade: 
+(   ) São repletos de desenhos e pichação. 
*(   ) São conservados limpos e pintados. 
 
3) Nas ruas e praças: 
+(   ) Existem poucas lixeiras e a maioria estragada. 
*(   ) As lixeiras são encontradas por toda a cidade e  
         estão em  ótimo estado de conservação. 
 
4) Quanto ás áreas reflorestadas: 
+(   ) Não existe nenhum programa de   
         reflorestamento ou reposição de árvores em seu     
         município. 
*(   ) Uma das metas do município na área do Meio  
         Ambiente é recuperar áreas degradadas. 
 
5) Com relação ás áreas de captação de água que abastece o seu município: 
+(   ) Não há preocupação alguma com o problema de 
         escassez ou contaminação da água.  
*(   ) Existe um programa de preservação das nascentes,         
         reposição de mata ciliar e cuidados para evitar a    
         contaminação dos lençóis freáticos. 
 
6) Na sua cidade ou bairro as rua: 
+(   ) São arborizadas e bem conservadas. 
*(   ) Não há preocupação alguma com a plantação de  
         árvores e flores. 
 
7) O lixo doméstico: 
+(   ) É depositado em lixão. 
*(   ) Existe coleta seletiva de lixo e aterro sanitário. 
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8) Quanto a emissão de gases poluentes: 

+(   ) O fluxo de veículos é muito grande, sem 
         preocupação alguma com o grau de poluição do ar. 

*(   ) O uso  de transporte coletivo e bicicleta  

         são opções muito usadas em sua cidade. 

 

9) Com relação a mata nativa: 

+(   ) Grandes extensões de florestas nativas foram  
         devastadas dando lugar á agricultura e pastoreio. 

*(   ) existem grandes áreas de matas conservadas que 
         garantem a preservação das espécies animais e  
         vegetais. 

 

10) A preservação do Meio Ambiente no município: 

+(   ) Nunca foi feito nenhum trabalho envolvendo a comunidade 
         no sentido de conscientizá-lo a cuidar da planeta. 

*(   ) Frequentemente acontecem campanhas mobilizando e informando a 
         população sobre a preservação dos Recursos Naturais. 

 

 

 

Fique esperto! 

- Você marcou mais cruzinhas? Então discuta com seus colegas e professores 
sobre o assunto. Seu município está precisando de mais cuidado. Com a turma, 
levante algumas ideias do que é possível fazer para mobilizar as autoridades 
sobre os problemas ambientais que a comunidade enfrenta. 

- Se marcou mais estrelinhas, conscientização e preservação andam juntas. A 
sua cidade está de parabéns. Participe das campanhas de preservação do Meio 
Ambiente. Ajude a construir um mundo melhor! 
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ANEXO  RAANEXO RA 

Embalagens, o que fazer? 

Muitas das embalagens que utilizamos têm sua origem no petróleo. Como você sabe, o 
petróleo é um recurso não renovável, ou seja, que pode acabar. 

Dado o aumento considerável do consumo, nos últimos anos, tem-se produzido, com 
excesso, embalagens descartáveis, gerando um desperdício de recursos e aumentando 
muito o lixo no mundo. 

Veja abaixo e responda o que se pede: 

A Família Souza estava fazendo mais um  

de seus vários programas de final de semana.                      Mas na hora de ir embora 

 

 

 

 

 

 

a) O que você acha da atitude da família Souza? 

________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________ 

b) Para onde vai o lixo deixado pela família Souza? O que pode acontecer? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

c) E o lixo que você produz, para onde vai? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

d) O que você pode fazer para reduzir a utilização dos nossos recursos naturais 
para a fabricação de embalagens? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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ANEXO  RB
ANEXO 

A PALAVRA É SUA 

Você tem o hábito de praticar os 3 Rs?     

          Sim(    )                                                   Não(    ) 

Porque é importante praticar os 3 Rs? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Dê dicas de como praticar os 3 Rs no seu dia-a-dia. 

Reduzir Reciclar Reutilizar 
   
   
   
   

 

Leia suas dicas para a turma e ouça as deles. Depois complete sua lista 
com as dicas que achou mais interessante. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

22 
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CURIOSIDADE 
 
O símbolo internacional da reciclagem é um triângulo. Você sabe qual o significado de 

cada uma das pontas desse triângulo? 
As três pontas do triângulo da reciclagem significam Recicle, Reutilize e Reduza, os 

chamados 3Rs. 
Reciclar significa reaproveitar a matéria-prima de um material para fabricar um novo 

produto, como quando o alumínio da lata de refrigerante é utilizado para fazer uma esquadria 
de alumínio ou uma nova lata de refrigerante. 

Já reutilizar significa utilizar mais de uma vez o mesmo produto, como nas garrafas de 
refrigerante de vidro. 

Reduzir significa exatamente isso: reduzir nosso nível de consumo. Um bom exemplo 
de excesso de consumo são os copos plásticos descartáveis, que podem ser substituídos por 
canecas de cerâmica ou de alumínio. 

Como o modelo de desenvolvimento econômico atual é baseado na produção em larga 
escala e na baixa vida útil dos produtos, sem uma redução no nível de consumo dos mesmos 
será impossível resolver o problema da destinação adequada do nosso lixo, mesmo com a 
reciclagem e reutilização dos resíduos. 

A maioria dos materiais que vão ao lixo demora muitos anos para se degradar e, nem 
mesmo têm uma previsão de quanto tempo esse processo pode demorar. 

Vamos ver o tempo de degradação dos lixos mais comuns que produzimos: 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
O tempo de degradação dos materiais varia com as condições ambientais. 
www.ambiente.sp.gov.br 

MATERIAL TEMPO DE DEGRADAÇÃO 

Isopor Indeterminado 
Louças Indeterminado 
Luvas de borracha Indeterminado 
Metais (componentes de 
equipamentos) 

Aproximadamente 450 anos 

Papel e papelão Aproximadamente 6 meses 
Plásticos (embalagens e 
equipamentos) 

Até 450 anos 

Pneus Indeterminado 
Sacos e sacolas plásticas Mais de 100 anos 
Vidros Indeterminado 

MATERIAL TEMPO DE DEGRADAÇÃO 

Latas de aço 10 anos 

Alumínio 200 a 500 anos 

Cerâmica Indeterminado 

Chicletes 5 anos 

Corda de nylon 30 anos 
Embalagem longa vida Até 100 anos (o alumínio da 

embalagem) 
Embalagem PET Mais de 100 anos 

Esponjas Indeterminado 

Filtros de cigarros 5 anos 

ANEXO  R
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ANEXO  SA

Despesas da família 

Observe: 

Aluguel  R$ 450,00 

 Supermercado R$ 170,00 

Luz  R$ 54,00 

Condomínio  R$ 80,00 

Telefone  R$ 76,00 

Escola  R$ 300,00 

Diversos  R$ 180,00 

 

 

a) Qual a maior despesa dessa família?____________________________ 
 

b) Qual é a menor?____________________________________________ 
 

c) Qual é o gasto total em aluguel, condomínio, telefone e 
supermercado?____________ 

 
d) Com R$ 800,00 por mês consegue-se pagar essa 

despesa?________________ 
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ANEXO  SB

 À VISTA OU A PRAZO 

Para facilitar a compra de bens, o comércio criou o crediário. Crediário significa que 
você pode comprar a mercadoria e pagá-la parceladamente, isto é aos poucos. A cada 

mês você paga um pouco, até completar seu preço total. 

Existe, porém, uma diferença no preço. Quem paga à vista, paga menos. Quem paga a 
prazo paga mais, pois tem os juros cobrados sobre a mercadoria. 

Veja o preço desses televisores: 

 

                                                                                          TV Semp Toshiba  

                                                                                     Garantia até 03-01-2015 

                                                                                           À vista R$ 429,00 

                                                                                                  10 x 56,03 

                                                                                       Total a prazo R$ 560,00 

                                                                                                6,5% de juros 

 

 

1. De acordo com o anúncio, qual é o preço do televisor à vista? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

2. E o preço a prazo? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

3. Qual a diferença entre o preço à vista e o preço a prazo? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

4. Você acha mais vantajoso comprar à vista ou a prazo? Por que? 
 
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO  SD

Fique sabendo 

O que é nota fiscal 

Nota fiscal, como o próprio nome diz é um documento fiscal que comprova a compra e venda 
de produtos e ou serviços. Tem por finalidade, a garantia de que os tributos foram calculados 
para recolhimento, ao município, estado e união. Serve também, como instrumento, para: 
contar o prazo de garantia do que foi comercializado, para controle da própria empresa, para 
comprovar a entrega dos produtos e ou serviços e serve como prova da forma de pagamento. 
Tem ainda a função contábil, e de fiscalização pelos órgãos públicos competentes para isso, 
além de outras. 

Principais tipos de documentos fiscais 

CUPOM FISCAL                         NOTA FISCAL ELETRÔNICA        NOTA FISCAL EM PAPEL 

 

Quem é obrigado a fornecer 

Em tese, todos aqueles que comercializam produtos ou prestam serviços tem por obrigação 
emitir a nota ou cupom fiscal correspondente. 

O que fazer diante da recusa do fornecedor da nota fiscal 

De acordo com a Lei Federal Nº 8.846 de 24 de Janeiro de 1994, todo consumidor tem direito a 
Nota Fiscal e nenhum estabelecimento, por qualquer motivo, deve omiti-la. Cabe destacar que 
a não entrega desse documento ao consumidor constitui crime tributário, com previsão de 
pena de reclusão de dois a cinco anos e multa, além de ferir o Código de Defesa do 
Consumidor. 

Quando o fornecedor se recusar a emitir a Nota Fiscal o consumidor poderá registrar 
reclamação em uma DECON – Delegacia do Consumidor, que entrará em contato com a 
empresa para esclarecimentos ou entrar em contato com a Secretaria da Fazenda do seu 
estado que é o órgão responsável pelo recolhimento do imposto. 

O que é nota Fiscal Paulista 

O Programa Nota Fiscal Paulista devolve 30% do ICMS efetivamente recolhido pelo 
estabelecimento a seus consumidores. Ele é um incentivo para que os cidadãos que adquirem 
mercadorias exijam do estabelecimento comercial o documento fiscal. Os consumidores que 
informarem o seu CPF ou CNPJ no momento da compra poderão escolher como receber os 
créditos e ainda concorrerão a prêmios em dinheiro. 
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ANEXO  SE
FIQUE DE OLHO. 

OBSERVE A LISTA DE PREÇOS E RESPONDE: 

 

 

 

 
 

 

 
PEQUENO 20 REAIS 13 REAIS 7 REAIS 115 REAIS 

MÉDIO 27 REAIS 19 REAIS 10 REAIS 170 REAIS 
GRANDE 33 REAIS 25 REAIS 15 REAIS 186 REAIS 

 

A) QUAL É O PREÇO DE UMA CAMISETA GRANDE?______________________ 
B) QUAL É O PREÇO DE UM BONÉ MÉDIO?_____________________ 
C) QUAL É O OBJETO QUE CUSTA 115?___________________ 
D) QUANTO PAGAREI POR 2 BONÉS GRANDES?__________________ 
E) NA PROMOÇÃO O PREÇO DA CAMISETA PEQUENA IRÁ CAIR PARA A METADE DO 

PREÇO. ENTÃO SERÁ DE__________________ 
F) QUAL SERÁ O MEU GASTO SE COMPRAR 1 CAMISETA GRANDE, 2 BONÉS PEQUENOS, 

3 CAIXAS DE LÁPIS DE COR GRANDE? 
 
PREENCHA A NOTA FISCAL ABAIXO. NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR O PREÇO DAS 
MERCADORIAS. 
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ANEXO  SH

Vídeo: “Que nem gente grande” é um desenho animado de Ziraldo com a Turma do 

Menino Maluquinho, sobre a importância dos documentos fiscais, a fim de trabalhar 
Educação Fiscal com as crianças. 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa  

 
Exigência da nota fiscal 

 
1. Você costuma pedir a nota ou cupom fiscais ao realizar alguma compra? 

(   )Sempre                               (   ) Às vezes                            (   )Nunca 
 

2. Você conhece o Programa da Nota Fiscal Paulista? 
(   ) Sim                                     (   ) Não 
 

3. Você participa do Programa da Nota Fiscal Paulista? 
(   ) Sim                                     (   ) Não 
 

4. Qual imposto é recolhido por meio da nota fiscal? 
 
________________________________________ 
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ÁRVORES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 
Muitas espécies de árvores brasileiras correm algum risco de desaparecer. 
Segundo a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção de 2008, a região 

mais ameaçada é a Floresta Atlântica, com 276 espécies ameaçadas, seguida do Cerrado, com 131 espécies, 
e da Caatinga, com 46. Como exemplos de árvores ameaçadas, podemos citar o Jacarandá, no estado de 
Minas Gerais, a Castanheira, no Pará, e a Imbuia, nos estados do Paraná e de Santa Catarina. 

 
          Mas você sabe por que isso está acontecendo? 

 

 
  
O ser humano derruba as florestas para a agricultura, criação de animais, exploração da madeira e para 

ganhar mais espaço para aumentar as cidades. 
A derrubada de árvore também é chamada de desmatamento. Suas consequências para o planeta são 

inúmeras e, dentre elas, podemos destacar o empobrecimento da fauna, a destruição do solo e o aquecimento 
global.  

A tarefa de todo ser humano é ajudar a preservar a natureza, recuperando as árvores derrubadas e 
plantando novas no lugar, fazendo assim sua reposição. Já o papel do governo é fiscalizar para que não haja 
derrubada ilegal de nossas florestas. 

O Órgão governamental responsável por essa tarefa é o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – vinculado ao Ministério do meio Ambiente. 

ANEXO  SE
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ANEXO  ZA

31 

Sustentabilidade 

 

V                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sustentabilidade, que 
palavra grande você 
sabe o que significa? 

Essa palavra fala 
sobre a vontade de 
mudar o mundo. 

Como assim mudar o 
mundo? 

Significa melhorar a vida de todos 
nós, sem prejudicar a vida de 

quem ainda não nasceu. 

Como ? 

 

É cuidar do mundo para que nossos futuros 
parentes tenham um bom lugar para morar. E 

você pode fazer a sua parte nisso 
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