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     Caro Gestor e  Coordenador Pedagógico
 
    A Educação Fiscal, tem como objetivo esclarecer a sociedade
sobre o papel do Estado Brasileiro frente aos tributos que é pago
pelos cidadãos e explicar para que servem os recursos arrecadados,
possibilitando assim a compreensão e a participação do cidadão no
processo econômico, político e social.
    Nesse sentido, a implementação da Educação Fiscal nas escolas, 
 como Tema Contemporâneo Transversal (Base Nacional Comum
Curricular- BNCC/Resolução CNE/CEB nº11/2020), se constitui
prática educacional necessária para a compreensão da realidade
social e dos direitos e responsabilidades, nos níveis pessoal e
coletivo.
    Esperamos que este Caderno, seja um instrumento para a
construção de conhecimentos de cidadania, justiça e qualidade de
vida na escola e que este conhecimento possa gerar bons frutos no
âmbito familiar onde a comunidade escolar está inserida.
    

APRESENTAÇÃO



Caro educador, 

A Educação Fiscal compõe a Base Nacional Comum Curricular - BNCC como um dos temas
transversais que deve ser trabalhado numa abordagem interdisciplinar e transversal. Está é uma
temática ligada a matemática, mas que está relacionado e conectado com as diversas outras áreas do
conhecimento. Para exemplificar, a seguir citaremos algumas habilidades da BNCC, que fazem
referencia a educação financeira. 

Matemática (EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na
ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros; (EF06MA32) Interpretar
e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade,
trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes
tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de
sintetizar conclusões.
Ciências (EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência
(descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada
equipamento no consumo doméstico mensal.; (EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a
partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar
o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal.
Língua Portuguesa (EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a
persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com
os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras,
figuras de linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes.
Língua Inglesa(EF06LI25) Identificar a presença da língua inglesa na sociedade
brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu
significado.
Geografia (EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas
causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a
ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na
escola e/ou no entorno. (EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de
matérias primas), circulação e consumo de diferentes produtos.

Professor, é importante apenas lembrar, que a abordagem dessa temática no seu planejamento,
precisa, respeitar os níveis de ensino e de compreensão dos alunos, mas que busque pelo diálogo
construir concepções críticas e democráticas para o bom exercício da cidadania.

Bom trabalho!

ORIENTAÇÕES
PEDAGÓGICAS



EDUCAÇÃO FISCAL?

A universalização do acesso a
educação constitui um direito
fundamental a todo cidadão.
Dessa forma, a Educação Fiscal
é  uma política pública que
conjuga uma série de estratégias
com intuito de fomentar a
cidadania fiscal. 

Em Roraima, a Educação Fiscal foi instituída  pela LEI
Nº 856 DE 18 DE JULHO DE 2012 e tem o objetivo de
institucionalizar e promover a Educação Fiscal como
ferramenta para alcançar a cidadania.

CIDADANIA FISCAL

É um conceito que está correlacionado à função social do
tributo. Não há saúde, educação, segurança ou manutenção
dos direitos básicos sociais sem a existência do tributo. Mesmo
quem possui recursos econômicos suficientes para não
depender do estado, precisa do Estado. Precisa de sistemas
judiciário e legislativo para resolução de situações de conflito
e regulamentação dos assuntos que afetam a coletividade.

ALGUNS CONCEITOS DA EDUCAÇÃO
FINANCEIRA



Como o próprio nome já indica, é algo que é
obrigado. O Imposto é um tributo obrigatório
cobrado pelo governo. Isso quer dizer que é um
valor que você paga e contribui para custear as
despesas administrativas do Estado.  

O não pagamento pode gerar multas e até
punição legal. Ao olhar por esse lado até parece
algo ruim. Mas se você pensar, sem a cobrança
de impostos nenhum país no mundo conseguiria
devolver serviços e benefícios para população. É
como se você estivesse investindo no governo
para que ele possa cuidar dos seus serviços
básicos (saúde, educação, segurança, moradia,
transporte público).

 O IMPOSTO



QUEM GERENCIA OS IMPOSTOS
PAGOS PELOS CIDADÃOS?

O dinheiro que usamos para pagar os impostos é utilizado
diretamente pelo Governo Federal. Parte considerável deles
retorna aos Estados e municípios para ser aplicada em suas
administrações.

 No total, são mais de 80 impostos, taxas e contribuições no
país. A seguir, elencamos os principais tributos,
separadamente pela unidade responsável: União, Estados e
municípios.

CONHECENDO MAIS SOBRE O
ASSUNTO



IMPOSTOS FEDERAIS



IMPOSTOS ESTADUAIS

IMPOSTOS MUNICIPAIS



PAGAR TRIBUTO É DEVER
DE CIDADANIA

Os tributos pagos pela sociedade devem retornar a
todos em forma de obras e serviços, ou seja, por
meio de políticas públicas para atender as
demandas da sociedade.

Segurança pública, Saúde, Educação. Saneamento
Básico, Meio ambiente, Infraestrutura, entre outros.



EXEMPLO DE ORÇAMENTO PÚBLICO



Pirataria ou pirataria
moderna, como alguns
denominam, é a prática de
vender ou distribuir produtos
sem a expressa autorização dos
proprietários de uma marca ou
produto. A pirataria é
considerada crime contra o
direito autoral, a pena para
este delito pode chegar a
quatro anos de reclusão e
multa.

SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS

A palavra sonegar significa
esconder ou omitir. O crime de
sonegação consiste no ato de
deixar de declarar ou mentir
para as autoridades fiscais, no
intuito de não pagar ou pagar
menos impostos.

PIRATARIA



O estado de Roraima possui um portal  que
divulga dados e informações da gestão
governamental, possibilitando que a sociedade
participe e acompanhe a aplicação dos recursos
públicos.

Dos impostos arrecadados pelo Estado, uma
parcela é repassada aos municípios do estado.

FIQUE POR DENTRO

Acesse o site e conheça um pouco mais!

http://www.transparencia.rr.gov.br/



Todas as pessoas que
consomem algo são
contribuintes de impostos, pois
eles estão embutidos no preço
do produto. Assim, mesmo
quem não tem um trabalho
regularmente remunerado ou
vive de doações, contribui com
o pagamento de impostos ao
comprar um pão ou um
remédio, por exemplo, desde
que seja emitida nota fiscal. 

Mas você sabe para que
serve a Nota Fiscal? E o
CPF na nota? 

TOME NOTA

Acesse os links abaixo para saber mais!



As receitas da família: salários, aposentadorias
recebidas, aluguéis, etc.
As despesas da família: aluguel, alimentação, contas
de energia elétrica, água, telefone, impostos, 
 Transporte, etc.

Os tributos pagos por todos os cidadãos interfere diretamente
sobre o fluxo financeiro familiar. Você sabe porque?

Provavelmente vocês já pediram para seus pais comprarem algo
(um tênis, uma blusa) e eles disseram:

"Esse mês não vai dar, já estouramos o orçamento".

Isso quer dizer que seus pais fizeram um orçamento doméstico,
isso é, calcularam:

   Abaixo, segue o exemplo de orçamento doméstico:

 Vamos considerar uma família de 5 (cinco) pessoas (pai, mãe,
avó e dois filhos) todos morando na mesma casa.

Receitas R$
Salário do Pai
1.000,00
Salário do Mãe
1.000,00
Aposentadoria da Vó
600,00
TOTAL 2.600,00

Despesas R$
Aluguel da casa
500,00
Supermercado
1.000,00
Transporte 300,00
Remédios 100,00
Impostos 100,00
TOTAL 2.000,00

FLUXO FINANCEIRO
FAMILIAR



   Normalmente o orçamento doméstico é feito todos os
meses. Para o orçamento estar equilibrado, a soma de
todas as receitas deve ser maior ou igual a soma de todas
as despesas. Desta maneira a família gasta menos do que
ganha e pode economizar algum dinheiro para a reserva. 
   No orçamento público também ocorre o mesmo. 
Assista o vídeo abaixo e conheça um pouco mais sobre
orçamentos públicos.

Clicar no vídeo abaixo e saiba mais sobre a
importância do orçamento 

https://www.youtube.com/watch?v=u37F1fBwvEU&ab_channel=Or%C3%A7amentoF%C3%A1ci


“ROUBA, MAS FAZ!”

“A COISA PÚBLICA NÃO É DE NINGUÉM”

 É VERGONHA PEDIR A NOTA FISCAL

DESONESTIDADE COMO PROJETO DE VIDA

“SE NÃO SOU EU, SERÁ OUTRO QUALQUER”

LEI DE GÉRSON - (LEVAR VANTAGEM EM TUDO, SEM
SE IMPORTAR COM QUESTÕES ÉTICAS OU MORAIS). 

 

É certo ter essa postura, diante das necessidades dos cidadãos
menos favorecidos? E o bem estar de todos?

O maior desafio da
Educação Fiscal é quebrar

paradigmas.

Precisamos interpretar e refletir sobre as frases abaixo:



Você sabia que infrações de trânsito causadas pelo uso de
bebida alcoólica e a falta de saneamento básico são
exemplos de  ações que interferem diretamente no
orçamento dos Estados? Você sabe porque?

Acesse o link abaixo para compreender mais e realize
uma pesquisa sobre outras ações negativas  que
interferem no orçamento público. 

VOCÊ SABIA?



Com base no que você leu e aprendeu até aqui, que tal
conversar com seu prof. ou alguém da sua família sobre os
tributos e sua importância para a sociedade? Você mudou de
opinião em relação aos impostos? Grave um vídeo sobre o que
você descobriu.

Para ter acesso a informações sobre o tema de forma mais
visual, sugerimos que acesse os vídeos e infográficos dos
links abaixo: 

INSPIRAÇÃO AUDIOVISUAL

Assista também os vídeos abaixo:

HORA DO DESAFIO



Para exercitar! 

Vamos fazer a experiência de construir uma planilha
orçamentária com suas receitas e despesas. Acesse o
link abaixo, para ter acesso ao modelo de planilha
orcamentária.

Mãos na massa



Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira
montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega – tudo
malandro velho – começou a desconfiar da velhinha.
Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da Alfândega mandou ela parar. A
velhinha parou e então o fiscal perguntou assim pra ela:
– Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a
senhora leva nesse saco?
A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros, que ela adquirira no
odontólogo, e respondeu:
– É areia!
Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da
lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia.
Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora,
com o saco de areia atrás.
Mas o fiscal desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com
muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco
atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu
que era areia, uai! O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a
velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia.
Diz que foi aí que o fiscal se chateou:
– Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de
contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista.
– Mas no saco só tem areia! – insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs:
– Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a
ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui
todos os dias?
– O senhor promete que não “espáia”? – quis saber a velhinha.
– Juro – respondeu o fiscal.
– É lambreta.

Qual a relação do texto com a educação Fiscal?

Destaque no texto as palavras que você não conhecia e busque o
significado no dicionário.

Você compreendeu a mensagem que o texto trás ao leitor? Construa um
texto e aborde sua opinião sobre o impacto do contrabando na
arrecadação dos impostos.

Realize uma pesquisa sobre os prejuízos à economia  relacionados a
falsificação e ao contrabando de mercadorias.

Mãos na massa

A VELHINHA CONTRABANDISTA

Leia o texto abaixo:
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