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Vale ressaltar que nenhuma ação docente deve se dar sem a devida crítica e desvinculada 
de nosso interesse com o objetivo de buscar uma educação de qualidade para todos e uma 
sociedade mais igualitária. Há educadores que nos alertam que os projetos de trabalho são 
alternativas encontradas em outros países e, por isso, não representam uma fórmula mágica 
para resolver as questões educacionais brasileiras; que há muito por fazer para encontrarmos 
as alternativas que melhor atendam às nossas demandas. Eis uma considerável re�exão.

É importante reiterar sempre que os conteúdos escolares não são desprezados no traba-
lho com projetos. Ao contrário, eles ganham signi�cado, são contextualizados, dinamizados 
e transformados em saberes construídos por meio da pesquisa e da investigação, ao invés da 
simples transmissão do professor e da memorização dos educandos. (LEITE, 1998)

5.4 Projeto pedagógico: uma alternativa de gestão da Educação Fiscal na escola

O projeto pedagógico vem tomando corpo no discurso o!cial das instituições de ensino, com 
destaque na legislação educacional (LDBEN nº 9394/96, artigo 12, inciso I). Ba# (2002) a!rma 
que vivemos na época da “cultura do projeto”, da qual a atitude intencional e sistemática de solu-
cionar problemas e construir conhecimento é a principal característica. Entendemos, portanto, 
que o projeto pedagógico é um instrumento possível de ação e transformação da realidade.

É de fundamental importância considerar a realidade da comunidade local e as reais condi-
ções da escola, bem como as causas de seus sucessos e insucessos, a �m de que se torne possível 
propor alternativas coletivas e trabalho conjunto.

O Projeto Pedagógico da escola, comumente conhecido como Projeto Político-Pedagógico 
(PPP), é um instrumento de formalização das intenções e planejamentos da escola. 

Para ser efetivo e factível, deve ser construído e vivenciado por todos os envolvidos com o 
processo educativo da escola. É uma ação intencional e um compromisso de�nido coletivamente 
que se relaciona em duas dimensões: a política, porque articula o compromisso sócio-político 
aos interesses da comunidade e a pedagógica, pois reside na possibilidade de se efetivar a ação 
educativa que norteará a formação do cidadão.

Ambas as dimensões relacionam-se e determinam-se mutuamente. Nesse sentido, a constru-
ção do PPP é um processo permanente de re�exão e discussão de problemas escolares, na busca 
de alternativas viáveis a efetivação de sua intencionalidade. Esse debate, promovido pelo encontro 
coletivo dos pro�ssionais com a comunidade, propicia a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar em busca de garantir a cada integrante, 
o exercício da cidadania. 

Esse projeto perpassa por dois níveis de ação: a escola como um todo e a sala de aula (com-
preendida para além dos muros da escola), como um amplo espaço de ação social. 

Para construir o seu PPP, a escola deve exercitar o trabalho coletivo e ter autonomia de de�-
nir seus interesses e estratégias de ação educacional. Ou seja, se basear em referenciais conceitu-
ais e estar compromissada em solucionar problemas educativos e de ensino. 
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A abordagem do PPP fundamenta-se em alguns princípios que norteiam a escola democrática, 
pública e gratuita: “igualdade” de condições para acesso e permanência na escola; “qualidade” de 
ensino para todos; “gestão democrática”, que inclui a ampla participação dos representantes dos 
diferentes segmentos da escola nas decisões/ações administrativo-pedagógicas ali desenvolvidas; 
“autonomia” de atuação; e, a “valorização do magistério” que objetiva a formação inicial, a forma-
ção continuada, melhores condições de trabalho e remuneração decente. 

Portanto, o PPP deve ser marcado por algumas características: 

a) Deve ser discutido e de�nido pelo maior número possível de pessoas envolvidas na escola, 
tanto pro�ssionais como comunidade;

b) Exprimir os objetivos, �nalidades, estratégias de ensino, temas priorizados, cronograma e 
responsabilidades pelas atividades propostas e prever um processo avaliativo dele mesmo 
como resultado do pensar coletivo da escola;

c)  Ser avaliado e reformulado sistematicamente, quando isso se �zer necessário.

Para a Educação Fiscal, o PPP do estabelecimento de ensino representa uma importante estra-
tégia de inserção na escola, uma vez que con�gura uma possibilidade de gestão compartilhada e 
assumida por todos nela envolvidos, pois favorece que o Programa seja compreendido, assumido e 
faça parte das iniciativas da escola como um tema norteador de suas ações. 

Na perspectiva de ilustrar esse debate, seguem algumas sugestões de atividades que podem ser 
aperfeiçoadas, adequadas aos diversos níveis de ensino e faixas etárias dos estudantes.

 
5.5 Sugestões de atividades 

Como atividades pedagógicas podem ser desenvolvidas:

Interpretações de textos sobre a importância dos tributos;

Acesso ao sítio Leãozinho (www.leaozinho.receita.fazenda.gov.br);

 Leitura de histórias associadas à questão dos tributos;

 Visitação à Câmara de Vereadores em audiências públicas (planejamento orçamentário, 
prestação de contas);

Visitação à Secretaria de Fazenda, ou Finanças, dos Estados e Municípios, Receita Federal 
do Brasil, conselhos escolares e municipais;

Visitação à prefeitura municipal e suas principais secretarias para melhor conhecer o tra-
balho realizado no município;

Escrita de paródias sobre Educação Fiscal;

Entrevistas com o Prefeito, com o Presidente da Câmara, com os secretários de Finanças 
e de Educação do município sobre a importância do Programa Nacional de Educação 
Fiscal;

Levantamento do número de casas comerciais e indústrias do município/bairro ou co-
munidade e se essas estão regularizadas com o Fisco e emitem notas �scais. Apresentar 
levantamento estatístico;
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Entrevistas às pessoas da comunidade sobre o grau de satisfação quanto à aplicação do 
dinheiro público no seu município. Perguntar o que cada um está fazendo para assegurar a 
boa aplicação dos tributos que pagamos;

Elaboração de documento com problemas a partir de notas �scais;

Interpretação do Código do Consumidor;

Realização de pesquisa de campo sobre o hábito de exigir nota �scal;

Elaboração com a comunidade de um quadro demonstrativo de seus principais problemas, 
apresentando alternativas que possibilitem melhor qualidade de vida;

Coleta de notas �scais para identi�cação dos tributos pagos;

Realização de pesquisa de campo sobre fatos que geraram o sentimento de aversão aos 
tributos e atitudes de sonegação;

Identi�cação dos produtos mais consumidos e sua carga tributária;

Identi�cação das siglas (Co�ns, IPI, IOF, PIB, ISS, etc.);

Acompanhamento e controle dos recursos/fontes a serem aplicados: orçamento escolar/
familiar;

Debate sobre a aplicação dos recursos públicos da escola, por exemplo, o Fundo Rotativo;

Coleta de dados relacionados à Educação Fiscal em livros, revistas, sítios, material didático 
do curso on-line em Educação Fiscal.

Como culminância das atividades, podem ser realizadas (os):

Gincanas focando tarefas relacionadas a solidariedade humana e a solução coletiva de pro-
blemas comunitários;

Feira de cultura com apresentações artísticas: peças de teatro, exposições fotográ�cas, mú-
sica, dança, vídeo, sempre focalizando temas tratados pelo Programa;

Passeatas da cidadania (com cartazes alusivos ao combate à sonegação e à corrupção);

Exposições em seminários e painéis de debates;

Simulações de sessões da Câmara de Vereadores;

Júri simulado sobre temas polêmicos tratados no Programa;

Implantação de projetos debatidos e priorizados pela escola e ou comunidade;

Criação do Orçamento Participativo Criança;

Discussão e criação do OCA – Orçamento Criança e Adolescente;

Sensibilização durante festividades e eventos de relevância para a comunidade/município;

O�cinas de produção seguidas de apresentação dos trabalhos pela escola;

Produção de revista em quadrinhos e jornal;

Produção de programas ou spots para veiculação em rádios e TV comunitários.
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5.6.  Sugestão de roteiro para elaboração do Projeto Pedagógico

1. Introdução

2. Estrutura do Projeto

Apresentamos dois tipos de projeto de forma a contemplar todos os interessados:

PROJETO TIPO A: deverá ser elaborado por quem irá desenvolver ação que bene�cie 
alunos do ensino fundamental, médio e superior.

PROJETO TIPO B: deverá ser elaborado por quem irá desenvolver ação que bene�cie 
professores, técnicos da educação, servidores públicos e comunidade em geral.

Observe a seguir a estrutura dos dois tipos de projeto, A e B, e depois leia o detalhamento do 
tipo de projeto que você e sua equipe irá elaborar.

 PROJETO TIPO A  PROJETO TIPO B

CAPA

FOLHA DE ROSTO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3. PROBLEMATIZAÇÃO

4. DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

5. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

6. CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO FISCAL

7. CONHECIMENTOS A SEREM CONSTRUÍDOS

 7.1 Conteúdo conceitual

 7.2 Conteúdo procedimental

 7.3 Conteúdo atitudinal

8. SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

9. COMO SERÁ AVALIADO O PROJETO

10. COMO CULMINARÁ O PROJETO

11. RECURSOS

12. CRONOGRAMA

CAPA

FOLHA DE ROSTO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3. PROBLEMATIZAÇÃO

4. CAMPO DE AÇÃO

5. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

6. CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO FISCAL

7. SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

8. COMO SERÁ AVALIADO O PROJETO

9. COMO CULMINARÁ O PROJETO

10. RECURSOS

11. CRONOGRAMA
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3. Detalhamento da Estrutura

 PROJETO TIPO A

CAPA FOLHA DE ROSTO

SUMÁRIO APRESENTAÇÃO



42  |  Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

ORD. NOME COMPLETO DISCIPLINA TURNO INSTITUIÇÃO LOTAÇÃO FUNÇÃO

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 2.1 EIXO TEMÁTICO

 2.2 MUNICÍPIO

 2.3 BENEFICIADOS

  2.3.1 Escola

  2.3.2 Série(s)

  2.3.3 Quantitativo de alunos

 2.4  PARCEIROS (instituições de pessoas que não são alunas do Curso de Disseminadores de 
Educação Fiscal a Distância, mas que irão interagir/colaborar com a execução do projeto)

 2.5 PERÍODO DE EXECUÇÃO (data de início e �nal)

3. PROBLEMATIZAÇÃO (situação que levou à elaboração do projeto)

4.  DISCIPLINAS ENVOLVIDAS (disciplinas lecionadas pelos professores que são alunos do curso)

5.  OBJETIVO GERAL DO PROJETO (o que se quer alcançar no conjunto dessas disciplinas – 
interdisciplinaridade)

6. CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO FISCAL

7. CONHECIMENTOS A SEREM CONSTRUÍDOS (por disciplina)

 7.1 Conteúdo conceitual – APRENDER A CONHECER 

-
tecimentos; noções; ideias; símbolos; representações.
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 7.2 Conteúdo procedimental – APRENDER A FAZER

    motricidade = manipulação de instrumentos; 

     habilidades cognitivas = realização de tarefas intelectuais (ações e decisões de natureza 
interna); re�etir, manejar, observar, sintetizar, comparar, construir, problematizar, coletar, 
resumir, experimentar, analisar, aplicar, argumentar, concluir, pesquisar, demonstrar.

7.3 Conteúdo atitudinal – APRENDER A SER / – APRENDER A CONVIVER

avaliação.

-
to, curiosidade, organização, valorização, comprometimento, interesse, envolvimento, coo-
peração, participação, senso crítico e interação.

8.  SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM (atividades que serão desenvolvidas para se chegar à cul-
minância do projeto-metodologia)

9.  COMO SERÁ AVALIADO O PROJETO (descrever formas numa perspectiva de avaliação contínua)

10. COMO CULMINARÁ O PROJETO (grande ação para divulgação das produções)

11. RECURSOS (humanos, materiais e, se for o caso, �nanceiros)

12. CRONOGRAMA (da elaboração até a execução)
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 PROJETO TIPO B

CAPA FOLHA DE ROSTO

SUMÁRIO APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Colocar informações que
justifiquem o projeto: dados
sobre o local em que será

desenvolvido e dados
estatísticos que ajudem a

compreender melhor a ação
a ser desenvolvida.
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1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

ORD. NOME COMPLETO DISCIPLINA TURNO INSTITUIÇÃO LOTAÇÃO FUNÇÃO

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 2.1 EIXO TEMÁTICO

 2.2 MUNICÍPIO

 2.3 BENEFICIADOS

  2.3.1 Escola

  2.3.2 Série(s)

  2.3.3 Quantitativo de alunos da escola

  2.3.4 Nº de alunos efetivamente alcançados pelo projeto

ou

  2.3.1 Órgão público

  2.3.2 Natureza da atividade exercida

  2.3.3 Total de servidores da instituição

  2.3.4 Nº de servidores diretamente alcançados pelo projeto

ou ainda

  2.3.1 Instituição social 

  2.3.2 Natureza da atividade exercida

  2.3.3 Público total atendido pelas ações da instituição

  2.3.4 Nº de pessoas diretamente alcançadas pelo projeto

2.4  PARCEIROS (instituições de pessoas que não são alunas do Curso de Disseminadores de Edu-
cação Fiscal a Distância, mas que irão interagir/colaborar com a execução do projeto)

2.5 PERÍODO DE EXECUÇÃO (data inicial e �nal)

3. PROBLEMATIZAÇÃO (situação que levou à elaboração do projeto)

4. CAMPO DE AÇÃO

 4.1  NO CASO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – Áreas do conhecimento a serem traba-
lhadas pelos professores que são alunos do curso.
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 4.2  NO CASO DE SERVIDORES PÚBLICOS E REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES SO-
CIAIS – Órgãos públicos e instituições sociais envolvidas.

5. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

 5.1  NO CASO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – O que se quer alcançar no conjunto 
dessas disciplinas – interdisciplinaridade. Quais mudanças se pretende estimular? 

 5.2  NO CASO DE SERVIDORES PÚBLICOS E REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS – O que se quer alcançar por meio da ação conjugada de instituições públicas entre 
si, de instituições da sociedade civil também de e da conjugação entre instituições públicas e 
da sociedade civil-intersetorialidade. Quais mudanças se pretende implantar?

6. CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO FISCAL (Constam dos quatro módulos do curso. Veri�que.)

7.  SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM (atividades que serão desenvolvidas para se chegar à cul-
minância do projeto – metodologia)

8.  COMO SERÁ AVALIADO O PROJETO (descrever formas numa perspectiva de avaliação contínua)

9. COMO CULMINARÁ O PROJETO (grande ação para divulgação das produções)

10. RECURSOS (humanos e materiais)

11. CRONOGRAMA (da elaboração até a execução)


