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PROJETO: “EDUCAÇÃO FISCAL”
JUSTIFICATIVA
Ao observarmos o patrimônio público podemos perceber o quanto são
importantes para a vida do cidadão, contrariamente a essa importância, também
percebemos que muitos são depredados, constantemente por atos de pessoas que
cometem vandalismo, inclusive as escolas públicas. Dentre as observações e percepções
estão as pichações, quebra de equipamentos, destruição de instalações, carteiras, lousas,
vidros, cortinas, etc.
As consequências desses atos são decorrentes da falta de conscientização das
pessoas, principalmente dos adolescentes, de que todo bem público é custeado pelos
inúmeros impostos que todo cidadão paga. A resposta dada por muitos dos adolescentes
sobre os atos de vandalismo, que são formas de protestos contra as fraudes e os desvios
de dinheiro público.
Diante deste quadro, se faz necessário trabalhar com os alunos o conhecimento
sobre os recursos públicos, a sua origem e o destino deles, mas também despertar para a
consciência cidadã participativa e para preservação dos bens púbicos.
PÚBLICO ALVO: alunos do Ensino Médio – 1ª série – turma: A, B, C, D e E.
TEMPO: durante o 4º bimestre.

OBJETIVO
O projeto em sua implementação terá como proposta inicial debater em sala de
aula o conceito de o que venha a ser: cidadania e participação política, bem como o
conhecerem os diferentes tipos de impostos pagos pelo cidadão, ao compreenderem a
participação do Estado no município, onde é aplicado o orçamento público e de forma a
sociedade pode participar e fiscalizar as ações e deliberações políticas e públicas.

Objetivando a consciemtização dos alunos, o projeto tem como proposta a
preservação do patrimonio escolar e público, bem como formar cidadãos conscientes de
seus direitos e deveres e participativos da vida pública, através dos diferentes tipos de
Conselhos existentes em nosso município, no intuito de promover uma sociedade
igualitária, livre e democrática.
Para que se efetive a conscientização dos alunos, os mesmos compreenderão a
importancia da educação fiscal, vista como um ato cidadão que cumpre com seus
deveres, mas que preserva seus direitos e fiscaliza, onde será investido seus impostos.

EXECUÇÃO DO PROJETO
Primeira Etapa – os alunos em sala de aula durante o debate conceituarão os termos
cidadania e participação política.
Segunda Etapa – os alunos em sala de aula após o debate assistirão ao vídeo: “O Olho
do Cidadão” – Conselhos e Controle Social, disponibilizado pela Controladoria Geral
da União e o Governo Federal.
Terceira Etapa – os alunos realizarão uma pesquisa em grupo, entrevistando
vereadores de nosso município. No intuito de promover o ato cidadão e participação
política, os alunos conhecerão a Câmara Municipal de Tambaú, em dia e horário
agendados, onde poderão conversar e entrevistar um vereador que estará disponível a
responder o questionário, com roteiro elaborado pela professora. O agendamento do dia
e horário da entrevista com os vereadores do município será feito pela própria
professora no contra período letivo. Tal agendamento é feito em parceria com Câmara
Municipal de Tambaú, que está em plena concordância para que os alunos visitem a
Camará e conheçam os trabalhos e projetos existentes e que estão em trâmite.
Quarta Etapa – os alunos realização um trabalho em grupo e apresentarão em sala de
aula a importância da cidadania e a participação política dos cidadãos nos Conselhos
Municipais.

RECURSOS E MATERIAIS DE APOIO MATERIAIS
Os recursos necessários para a execução do projeto serão:
Notebook e caixinhas de som que serão levados pela professora, para que
possam assistir ao vídeo: “O Olho do Cidadão” – Conselhos e Controle Social,
disponibilizado pela Controladoria Geral da União e o Governo Federal.

Material (panfletos informativos) cedido pela Controladoria Geral da União para
a escola: O que você tem a ver com a corrupção?
Site: http://filosofando4.webnode.com (os alunos poderão assistir novamente ao
vídeo, bem como aprofundar seus conhecimentos sobre o eixo debatido).

AVALIAÇÃO
A avaliação se utilizará de critérios de análise continua durante os debates, sobre
as opiniões e sínteses de cada grupo, possibilitando a reflexão e conscientização dos
mesmos ao colocarem suas opiniões e dúvidas.
Quanto à síntese do trabalho realizado em grupo, será avaliada em concordância
com o vídeo, com entrevista e com o debate realizado em sala de aula e, apresentada em
sala de aula como parte sistematizadora do conhecimento apreendido.

RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO E EXECUSSÃO DO PROJETO
Professora da Disciplina Filosofia: Luciana Cristina Nize.

APOIO NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO
Direção: Daniela Maria Mazza Biasoli.
PCOP – Maria Aparecida Marçal Pereira da Costa.

