
 



 Este livrinho é uma realização conjunta da turma do 4º ano, da 
Escola Municipal Júlio do Canto. Tem por objetivo despertar nos alunos, 
de forma diferente e divertida, a consciência do que é ser cidadão e 
sensibilizá-los quanto a função e importância dos tributos. Também visa 
a construção de um adulto que valoriza o patrimônio público e sabe a 
importância de lutar para a correta aplicação dos recursos.

Turma do 4º ano:

Dionathan  Ferreira de Moraes      
Diuly Medeiros Paolazzi       
Ellen Silva de Lima        
Giulia Lazzarotto Meneghetti       
Jamila Dainá Brum Flores       
Laura Estefana da Luz Oliveira      
Lauren da Silva Dias        
Leonardo dos Santos Rodrigues      
Lysander de Souza Fagundes      
Micaelen Eduarda Veiga Dutra      
Pabline Bastos dos Santos       
Pedro Henrique Pereira       
Priscila Colaço Alves        
Raçanny do Carmo Vieira
Rafaela Pompeu de Jesus
Rayane de Oliveira        
Raylissane de Oliveira       
Roilisson Souza de Moraes       
Taciane Penna Borges

Professora: Mayde Cristina Pompeu Bastos
Diretora: Ruth Terêsinha Carvalho Lopes 
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1- Fiscalizar a aplicação do dinheiro dos impostos e cuidar o patrimônio público 
é nosso dever. Fazendo isso estamos exercendo a nossa ...........
2 - Quando compramos produtos de vendedores ambulantes não ganhamos a 
nota fiscal, por isso perdemos a .......do produto. 
3- Exigindo a ...........você garante que o imposto será repassado ao estado.
4- O dinheiro que o governo utiliza para realizar as benfeitorias e garantir os 
direitos do povo vem dos...........
5- O...........é um imposto que deve ser pago por toda pessoa que é dona de um 
terreno, casa, apartamento ou prédio dentro da cidade.
6- Empresas ou prestadores de serviços que vendem mercadorias e não forne-
cem a nota fiscal, não declaram o imposto e estão praticando a.........
7- O orçamento público deve atender as principais..........da população, por isso 
é importante acompanhar as decisões.
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Com o dinheiro dos impostos o governo 
vai comprar MEDICAMENTOS, construir 
HOSPITAIS, ESCOLAS, ESTRADAS, 
oferecer SEGURANÇA, pagar o SALÁRIO 
dos funcionários   públicos e cuidar da 
MANUTENÇÃO e CONSTRUÇÃO dos prédios 
públicos.

 Encontre no diagrama abaixo as palavras 
destacadas
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 Todo cidadão deve acompanhar se o dinheiro público está sendo 
usado direitinho!
 Ajude a cidadã a chegar lá!
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 É por meio do imposto que o estado recolhe o dinheiro necessário 
para prestar os serviços que a população precisa. Como muitas pessoas 
não podem pagar uma escola particular, o dinheiro é usado para construção 
de escolas e pagamento dos professores, assim todos podem ter acesso à 
educação gratuita em escolas públicas. 
  Faça os cálculos e descubra qual caminho é mais perto para o 
garoto chegar até a escola.
 



      Programa Municipal de Educação Fiscal - Santa Maria RS    09

 

Através dele os cidadãos podem escolher quais são as 
prioridades para a aplicação dos recursos públicos.

Para descobrir coloque as letras em ordem.
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 A Lei de...... foi criada em 2000, para que os governantes usem o 
dinheiro arrecadado com muita responsabilidade. Eles têm que dizer ao 
povo como e onde vão usá-lo.
           Encaixe o nome das figuras no diagrama e veja na coluna em 
destaque o nome dessa lei.
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 Você também pode ajudar a acabar com a sonegação. Descubra o 
que Rafaela está falando e veja como:
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Pedi a nota e o troco,
Pra ajudar o cidadão.

Pode ter qualquer idade,
Pra fazer uma boa ação.

Pague seus impostos
Não custa colaborar;

Aaaahhh...Como é bom poder aju-
dar!

A cidade bem cuidada é mais feliz.
Ter escolas, hospitais é o que eu 

sempre quis.
Por isso vamos fiscalizar até o fim.

O dinheiro, bem usado,
Pode nos ajudar.

Nossas ruas e praças
Podem melhorar!

Pedi a nota e o troco,
Pra ajudar o cidadão.

Pode ter qualquer idade,
Pra fazer uma boa ação.

Pague seus impostos

Como é bom poder ajudar!

Não custa colaborar;
Aaaaaahhh...Como é bom poder 

ajudar!

A minha nota vou pedir
A minha parte eu farei.

Vamos juntos conseguir,
Que a sonegação acabe de vez!

Pedi a nota e o troco,
Pra ajudar o cidadão.

Pode ter qualquer idade,
Pra fazer uma boa ação.

Pague seus impostos

Não custa colaborar;
Aahh...Como é bom poder ajudar!

 (Paródia da música Meteoro, do 
cantor Luan Santana, feita pelos 

alunos do 4º ano)
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Eliminatória do 5º Festival Cid Legal Canta e Dança na escola 

Apresentação dos alunos no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança, na 
modalidade dança



Eu quero ver a minha cidade bem cuidada e com flores no chão.
Ver famílias felizes, com saúde e boa educação.
Pagando impostos e pedindo a nota quando você comprar,
Vai mostrar para quem quiser ver que a sonegação pode acabar!
Vai mostrar para quem quiser ver que a sonegação pode acabar!

Vamos ajudar nosso sul a crescer,
Pois tudo que é arrecadado pode voltar pra você!
Pois tudo que é arrecadado pode voltar pra você!

Eu quero me orgulhar do voto.
Ser bom eleitor peço a Deus.
E sentir que a nossa cidade vai progredir para os filhos meus.
Ter escolas para as crianças, sorrindo felizes a estudar!
Vai mostrar para que quiser ver que contribuindo vai melhorar!
Vai mostrar para que quiser ver que contribuindo vai melhorar!

Vamos ajudar nosso sul a crescer,
Pois tudo que é arrecadado pode voltar pra você!
Pois tudo que é arrecadado pode voltar pra você!

(Paródia da música Céu, sol, sul, terra e cor, do cantor Leonardo, 
feita pelos alunos do 4º ano)

Vamos ajudar nosso Sul a crescer!
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Estudantes posam para foto com a Bandeira da escola, após apresentação 
no 5º Festival Cid Legal Canta e Dança



 

As palavras que faltam na poesia estão espalhadas 
nas camisetas das crianças. Vamos completar?

  A cidade da cidadania

 Pra ser um bom cidadão exija nota fiscal
Sem a sonegação tudo fica mais..............

Pagando os impostos vamos ajudar
E a nossa cidade irá .....................

Os bancos quebrados serão consertados
Os orelhões serão..............

As pracinhas serão mais divertidas
Várias escolas vão ser...............

Melhorando as nossas vidas. 

A saúde será bem cuidada
Se a cidadania for valorizada
E nossa alegria será.............
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Autores: Turma do 4º ano
Escola  Municipal de Ens. Fund. Júlio do Canto



A Educação Fiscal tem por missão “Conscientizar a 
sociedade, através da escola da função socioeconômica 
do tributo. Além disso, busca o despertar do cidadão 
para acompanhar a aplicação dos recursos postos à 
disposição da Administração Pública, tendo em vista 
o benefício de toda a população”.

A sede do Programa Municipal de Educação Fiscal está localizada na 
Rua Venâncio Aires, nº 2277 Térreo  Cep: 97010-005 - Santa Maria RS

Contato:(55) 3921-7073

E-mail: educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br

Acesse também a página do programa 
http://www.santamaria.rs.gov.br/educacaofiscal

O PMEF conta com o apoio da Receita Federal do Brasil, Receita 
Estadual, 8ª Coordenadoria Regional de Educação, Câmara Municipal 
de Vereadores e  Universidade Federal de Santa Maria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
Secretaria de Município da Educação 
Secretaria de Município de Finanças

Programa Municipal de Educação Fiscal

Tendo em vista a parceria com o PMEF, o material foi 
impresso gratuitamente pela gráfica da Universidade Federal 
de Santa Maria


