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Projeto: É desde criança que se aprende a ser um bom 

cidadão. 

 

 

Atividade: Ensinar aos alunos da pré-escola da educação 

infantil de forma prática a importância da emissão de 

documentos fiscais e da geração de impostos. 
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Objetivo 

O programa de Educação Fiscal tem como objetivo demostrar aos 

alunos de forma prática devido à idade, ou seja, por ser aluno de cinco anos á 

importância sobre a geração de impostos, alertando a população de Cerro 

Grande para que contribua com o aumento da arrecadação para que o 

município tenha melhores condições de investir mais nas escolas, no 

transporte escolar, na merenda diária, melhorando a saúde publica do 

município, entre tantos outros investimentos necessários, e que são 

disponibilizados a população. 

 Este programa teve inicio no ano de 2013 em nosso município com a 

perspectiva de ir mais além, mas para isso acontecer cada um tem que fazer 

sua parte, como por exemplo, aos agricultores devem tirar nota fiscal do bloco 

de produtor quando vendem para o comercio os produtos colhidos na lavoura, 

ainda sobre o bloco de produtor, se você tirar nota anual terá sua 

aposentadoria garantida quando tiver a idade certa e sempre que efetuarem 

suas compras no comercio local devem exigir nota ou cupom fiscal. 

A nota fiscal além de garantir a compra ajuda o município na 

arrecadação de impostos e se você aluno ajudar sua família e lembrar que 

cada compra que fizer pedir a nota vai ajudar o município e ainda mais e no 

final do ano as contribuintes irão concorrer a vários prêmios, ou seja, ao trocar 

suas notas por cupons onde concorrem a valiosos prêmios. 

Metodologia Utilizada 

Será realizada uma visita a Prefeitura Municipal onde os educandos iram 

conhecer um pouco cada setor administrativo o que cada um desempenha no 

seu dia a dia e em especial será visitado o setor da Secretaria Municipal da 

Fazenda onde serão colhidas mais informações sobre o programa de 

Educação Fiscal e seus resultados já alcançados no município e também junto 

aos munícipes. 

No decorrer deste projeto serão realizadas várias atividades envolvendo 

os alunos da pré-escola e principalmente seus pais sendo os norteadores nas 

atividades que os alunos irão levar para casa e também respondendo um 

questionário sobre o programa de Educação Fiscal. 

A educadora ira alertar seus educados de forma prática para que os 

mesmos sejam ajudantes de seus pais ao comprar nos mercados, lojas, postos 

de gasolina, livrarias, farmácias e exigir o cupom fiscal além de concorrer aos 

prêmios disponibilizados pela campanha Nota Premiada sendo esta outra ação 

que auxilia a disseminar as boas práticas de educação fiscal. 

Os alunos terão sua participação neste projeto trazendo de casa objetos 

que ao comprar nos locais, devam exigir nota fiscal e construir um cartaz e os 



mesmos realizaram outras atividades com recortes e colagem usando sua 

criatividade encontrando mais produtos que ao adquirir deva-se exigir o cupom 

fiscal. 

A educadora realizou uma musica onde os alunos cantaram fazendo 

pequeno gesto que não importa a idade para ser um aprendiz da Educação 

Fiscal só basta ter um incentivo onde os mesmos certamente irão ser 

seguidores futuros de boas práticas, começando pelo exemplo. 

Formas de Avaliação 

Os alunos serão avaliados pela participação e o desenvolvimento de 

todas as atividades desenvolvidas durante este projeto desde os materiais de 

pesquisa, recortes, colagem de grupo de interação e a vontade de aprender e 

ser um divulgador deste programa. 

 

Divulgação  

Será entregue o projeto para a direção da escola João Raimundi para 

seu monitoramento e avaliação, e também para a Secretaria Municipal de 

Educação e mandar para publicação uma matéria em jornal de circulação 

regional. 

Materiais Produzidos 

Serão confeccionados e produzidos pelos alunos diversos materiais 

dentre eles a destacar também uma entrevista com os familiares visando à 

disseminação da prática de educação fiscal e a participação familiar nas ações 

cotidianas tanto de solicitação de documentos fiscais, quanto na emissão da 

nota fiscal de produtor rural nas vendas da produção aos estabelecimentos 

tendo em vista que a produção primária é a principal atividade econômica do 

Município. 

    Conclusão 

 A aplicabilidade de uma atividade pode ser medida de forma imediata e 

ou ao longo do tempo.  

 Educar é uma ação constante que exige sequencia persistência e 

entendimento entre educador, educando e tema proposto.  

 No que tange especificamente à educação fiscal é necessário que se 

busque e se dissemine o conhecimento através de projetos, ações e atividades 

propostas pelo ente público, secretarias municipais de educação e de fazenda 

e escolas de forma constante e desde a base educacional tendo em vista que o 

aluno não tem tal matéria em seu cotidiano a não ser de forma extracurricular.  



 A relação com os impostos e sobre a função social dos tributos bem 

como direitos e deveres seja na emissão dos documentos fiscais ou na 

fiscalização da boa prática de execução dos recursos públicos devem formar 

um cidadão consciente, conhecedor e crítico de tais ações de tal forma que o 

educador assume um papel importante neste elo entre o educar e o aplicar no 

dia a dia o conhecimento adquirido. 

 Neste projeto foi procurado despertar o conhecimento sobre educação 

fiscal de forma lúdica, na base, buscando fazem com que o aluno, apesar de 

sua pouca idade, possa tomar um primeiro conhecimento sobre o tema e levar 

esta prática para dentro de suas famílias, estes, partícipes diretos na sociedade 

e que vivenciam no dia a dia esta relação com a emissão de documentos 

fiscais. 

 Concluo este projeto tendo a certeza que a relação educar e aprender 

requer por parte do educador um aprendizado contínuo e amplo para poder 

transmitir tal conhecimento onde o educando possa ser o maior beneficiário. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos: Fotos 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 Dejevani Cenci – Professora da turma  

                   Autora e executora do Projeto  

  

 

 

 

 

 


