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1. APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tem como finalidade trabalhar na escola e na 

comunidade escolar com professores e alunos de forma participativa, 

mostrando a importância da Educação Fiscal para a construção de uma escola 

digna. Focando, também, na conscientização da sociedade sobre a função 

socioeconômica dos tributos e sua conversão em benefícios para a mesma, 

bem como entender o papel de Estado e sua capacidade de financiar as 

atividades essenciais, o funcionamento da administração pública.  

 Somos sabedores que a Educação Fiscal na prática educacional deve 

ser vivenciada em todas as disciplinas oferecendo uma oportunidade aos 

alunos de praticarem atitudes cidadãs, tão necessárias nos dias de hoje. Visto 

que projetos didático-pedagógicos que focam a Educação Fiscal se justificam 

pelo fatoda escola ser um local de construção de possibilidades que viabilizam 

a compreensão da realidade e a formação de cidadãos atuantes no meio em 

que vivem. As ações educativas devem ser desenvolvidas na promoção da 

cidadania e dos interesses coletivos, construindo valores e indivíduos 

socialmente responsáveis, voltados para a justiça fiscal, com vistas ao bem 

comum e a melhoria da qualidade de vida. 

No intuito de possibilitar quenossos estudantes exerçam a cidadania de 

forma participativa, responsável e solidária,o trabalho com Educação Fiscal 

direciona a uma postura participativa, consciente e crítica no que se refere á 

arrecadação de tributos através da exigência de notas fiscais dos objetos de 

consumo,destacando o desempenho do cidadão na sociedade, evidenciando 

seu papel como agente de transformação no meio em que vive, através de uma 

atuação consciente e eficaz. 

 Acredita-se que grande parte da população não sabe que paga 

impostos, desconhece sua própria contribuição para o financiamento dos 

serviços públicos. Uma vez que todos somos contribuintes, de fato pagamos 

impostos em todas as compras seja alimentação, vestuários e insumos para 

agricultura; ainda, ao vender o produto agrícola paga-se 1.5% de toda a 

produção vendida.  

 



2. JUSTIFICATIVA 

A construção da cidadania é um processo de formação do cidadão que 

compreende a significativa interpretação de assuntos complexos como: a 

cidade e seu funcionamento, a divisão temática da sua infraestrutura física, 

conhecimento quanto ao processo de gestão, ao acesso aos bens e serviços 

que ela proporciona, atuando e transformando-a e conhecimentos básicos 

sobre a vida em sociedade. 

A escola é um espaço de construção de possibilidades e a educação 

escolar deve ser uma prática que viabilize a compreensão da realidade atual 

com a formação de seres humanos atuantes, críticos e sensíveis, sendo, 

portanto fundamental o papel da escola na formação da cidadania. Quando se 

fala no direito ao atendimento das necessidades básicas dos cidadãos, 

implicitamente fala-se em tributos. A arrecadação de tributos deverá gerar 

qualidade de vida para a população e perspectiva de um futuro melhor. Nesse 

sentido, a ação educativa visa o aprimoramento da consciência social e ética 

tributária do cidadão que deve conhecer a gestão dos recursos públicos e dela 

participar, pois a participação social e política criam condições para o 

desenvolvimento de conceitos e de valores que conduzirão o indivíduo ao 

pleno exercício da cidadania e consequentemente ao controle democrático. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

           Alunos do 3º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nassib 

Nassif, turmana qual será aplicado o projeto e também interpelando os demais 

alunos da escola, professores e funcionários. 

 

4. OBJETIVO GERAL 

 Destacar a relevância do conhecimento sobre Educação Fiscal para a 

formação do cidadão. E, por extensão, interpelar os educandos e a 

comunidade escolar para o significado e a importância dos tributos na 

sociedade em geral, visando à formação do estudante para seu exercício de 

cidadania, ressaltando para a importância de se exigir a nota fiscal. 

 

 



4.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Despertar no aluno os valores necessários para que se torne um 

cidadão digno, ciente de seus direitos e deveres condizentes com seu 

papel na sociedade; 

• Trabalhar a Educação Fiscal de forma interdisciplinar na escola através 

de metodologias diversificadas; 

• Sensibilizar o aluno visando o desenvolvimento da consciência para o 

pleno exercício de sua cidadania; 

• Apontar a necessidade de planejar e priorizar gastos a fim de 

racionalizar o consumo; 

•Possibilitar aos alunos vivenciar situação envolvendo o sistema 

Monetário com a criação de um mercadinho; 

•Conscientizar os futuros cidadãos para a necessidade da emissão de 

documentos fiscais como forma de arrecadação de tributos necessários 

para o provimento, conservação e manutenção dos benefícios públicos; 

•Motivar os alunos para a conservação do bem comum, como forma de 

exercício da cidadania; 

 

5. METODOLOGIA 

 Discutir e refletir sobre Educação Fiscal na escola com estudantes é 

ampliar as possibilidades de compreensão sobre um tema atual que inclui a 

responsabilidade de todos sobre tudo que épúblico. Isso também contribui para 

que os estudantes se tornem protagonistas na escola a partir de 

conhecimentos pertinentes à própria vida. Sendo assim, entende-se a 

importância do sentido da escola na vida dos jovens e adolescentes. Por meio 

de práticas educacionais como Educação Fiscal e Cidadania, pode tornar a 

escola um “espaço de esperança”onde A Educação Fiscal apresenta-se como 

possibilidade para amenizar esse problema, na medida em que orienta desde 

os primeiros anos escolares os sujeitos para a fiscalização e a cobrançada 

aplicação correta dos tributos pagos pelos cidadãos brasileiros.Para tanto 

oprojeto “EDUCAÇÃO FISCAL NA ESCOLA: FORMANDO CIDADÃOS 

CONSCIENTES” será desenvolvido através da leitura critica de textos, 

elaboração de cartazes, dramatização, construções com 



materiaisrecicláveis,gincanas e vídeos que levem á reflexão do aluno sobre a 

importância da participação do cidadão nas ações da Educação Fiscal e 

conscientização da comunidade. Realizar em sala de aula um mercadinho, 

onde os alunos irão utilizar dinheiro, nota cupom fiscal e troco. Em seguida 

separar as embalagens utilizadas no mercadinho de acordo com a lixeira 

certa.(ANEXOS). 

 

6. RECURSO 

 Livros, notas ficais, panfletos, internet, data show, filmes, sucatas, tintas, 

cola, papel pardo. Meios de comunicação, computador, dinheirinho. 

7.AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através de produção e socialização dos 

conhecimentos: confecções de panfletos, apresentação de vídeos, teatros, 

músicas, textos, histórias em quadrinhos, etc.  

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

Estimular a conscientização para a cidadania,de uma maneira lúdica e 

prazerosa, onde alunos, pais e professores possam perceber  a importância do 

seu papel na busca de uma sociedade justa e igualitária. Conhecer 

principalmente a estrutura de seu Munícipio, suas ações desenvolvidas, assim 

se posicionar, de forma participativa, interagindo para um resultado de ações 

desejáveis a coletividade. 

 

 

ANEXOS : 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Tributo: Que Bicho é Esse? 

Calma, não é bicho nenhum! Pelo contrário, o tributo é necessário 

para o provimento dasnecessidades de toda a sociedade! Sim, é 

com o dinheiro dos tributos que o Estado constrói escolas, hospitais, 



estradas, presídios. E compra a nossa merenda, paga o nosso 

professor, limpa a nossa escola. E quem é que paga o tributo? Toda 

a sociedade! Ela paga e recebe em troca todos esses benefícios. 

Existem vários tipos de tributos. O principal tributo cobrado pelo 

Estado é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços. Funciona assim, toda vez que compramos algum produto, 

parte do valor desse produto é referente ao imposto, que o 

comerciante deve repassar ao Estado. E para o Estado saber quanto 

deve ser repassado, o comerciante precisa emitir a nota fiscal. Por 

isso, jamais devemos fazer uma compra em um estabelecimento 

sem exigir que nos entreguem a nota fiscal!  

Eu sempre exijo a nota fiscal, e você?! Vamos fazer as atividades 

abaixo? 

Marque a resposta correta: 

Quem paga os tributos? 

( ) os governantes 

( ) toda a sociedade 

( ) os donos de lojas e indústrias 

O dinheiro arrecadado através dos tributos é utilizado para, dentre 

outras coisas: 

( ) fazer compras de Natal 

( ) comprar iates de luxo 

( ) construir hospitais 

Quando fazemos compras em estabelecimentos comerciais, 

devemos sempre exigir: 

( ) a nota fiscal 

( ) desconto 

( ) sacola plástica 



 

 

 

1. Qual é o título do texto? 

 

2. Em que local se ocorre à história? 

 



3. Quantos e quais são os personagens da história? 

 

4. Qual o principal conflito da história? 

 

5. O que seu Lucas usava como dinheiro? 

 

6. O que Catapimba resolveu usar como dinheiro? 

 

7. Como seu Lucas reagiu quando Catapimba pagou sem usar dinheiro? 

 

8. Como se resolveu essa situação? 

 

9. Esta história possui um narrador, ele participa da história ou só faz a 

narração? 

 

10. Já aconteceu com você, situação parecida com a da história? Conte o 

que aconteceu. 

 

 



 

 

 

 



CONSTRUÇÃO DE COFRINHOSCOM GARRAFAS PET. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



MERCADINHO  

:



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASSEIO ECOLÓGICO COM OS ALUNOS DA ESCOLA ATÉ UMA NASCENTE 

PARA FAZER LIMPEZA E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES.

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA 9 

 

 

 

NOTA FISCAL JÁ!!! 

Quando o cidadão entende o que é um tributo, suas formas de 

arrecadação, a estrutura de governo e como todo esse processo 

beneficia a comunidade, passa a entender como é importante a sua 

participação para a promoção de Educação Fiscal. Ao solicitar uma 

nota ou cupom fiscal, você está exercendo a sua cidadania. 

 

Como a comunidade pode se conscientizar da importância do 

pedido da emissão da nota fiscal ou cupom fiscal? 

 

PESQUISA PARA OS PAIS: 



1- Sua família possui talão de produtor? 

2- Eles costumam levar seu talão para emitir as notas, sempre que 

efetuam a venda dos produtos? 

3- Vocês costumam pedir nota fiscal ao fazer compras no comércio 

local? 

4- Você sabe a importância de pedir nota fiscal? 

5- Você já ouviu falar no programa Nota Fiscal Gaúcha? Você possui 

cadastro? 

6- Você sabe aonde é investindo o retorno dos impostos que você 

paga? 

 

 Para encerramento dos trabalhos fizemos um encontro com os pais na 

escola demonstrando nossos trabalhos e comemorando a semana da 

família na escola. 
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