
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Gincana: Educação Fiscal e cidadania, promovida pelas professoras 

do 4º e 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonar Ricardo 

Bauer,  teve como objetivos trabalhar a Educação Fiscal, a cidadania, a 

sustentabilidade, promover conhecimento interdisciplinar através de atividade 

que vise incentivar o trabalho em equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º dia da gincana: 

Os alunos foram divididos em equipes por meio de cores diferenciadas, 

receberam o regulamento da gincana e realizaram as seguintes atividades: 

 

Atividade 1: Criação do nome para a equipe; 

 

Atividade 2: Criação do grito de guerra; 

 

Atividade 3: Criação da bandeira da equipe; 

 

Atividade 4: Assistir aos vídeos: Cidadania para crianças e Origem 

dos Tributos e responder a questionamentos orais e escritos. 

A ORIGEM DOS TRIBUTOS 

http://www.youtube.com/watch?v=nVxQtbiAvMA&feature=related 

1) Após assistir aos vídeos e os alunos entenderem a importância dos 

tributos. Saliente que esses voltam para educação, saúde e segurança. 

2) Questione para onde vai o dinheiro dos tributos? Explique que vai 

para a conservação e construção de novos postos de saúde de seu bairro, por 

exemplo. 

Questionário oral e escrito: 

1. Por que se paga impostos?  

2. Para que serve o dinheiro dos impostos? 

3. O que é orçamento público?  

4. Como fiscalizar a aplicação dos recursos? 

5. Quem decide onde é empregado o dinheiro dos impostos? 

6. Diferença de taxa e imposto? 

 

Atividade 5: Indo as compras: Foi montado em sala de aula um mini 

mercado e cada grupo recebeu um valor em dinheiro para gastar. Houve um 

revezamento entre os grupos, enquanto uns compravam outros vendiam. 

 

Atividade 6: Somar o valor que foi gasto por todos os integrantes da 

equipe. Analisar qual a equipe que gastou mais dinheiro e qual economizou 

mais. 



2º Dia de Gincana 

Atividade 1: Registro da atividade 5 no livro da Educação Fiscal e 

Cidadania. 

 

Atividade 2: Boliche usando o sistema monetário e sustentabilidade. 

 

Atividade 3: Hora do conto: Contar a história “ Como se fosse dinheiro” 

de Ruth Rocha. 



 

 



 

Atividade 4: Confecção e montagem de varal didático sobre a história, 

para ser apresentado para as demais turmas da escola. 

 

 



3º Dia da Gincana 

Atividade 1: Jogo da memória: Educação Fiscal. 

 

Atividade 2: 

Entrevista com os pais e/ou responsáveis para colher as seguintes 

informações: local onde realizam suas compras (gêneros alimentícios) 

periodicamente, forma de pagamento, aproveitam as promoções, exigem 

cupom fiscal ou nota fiscal. Quais os valores arrecadados com o pagamento de 

tributos? Onde devem ser aplicados? 

Entrevista 

Entrevistado :________________________________ 

Entrevistador:________________________________ 

1. Os produtos mais consumidos em sua casa são comprados em: 

( ) supermercado 

( ) armazéns da comunidade 

( ) outros 

 

2. Estas compras são pagas: 

( ) à vista 

( ) a prazo 

( ) cartão 

iais 

3. Ao comprar costuma: 

( ) verificar a data de validade 

( ) pedir nota/ cupom fiscal 

( ) pesquisar o menos preço 

 

4. Aproveita promoções? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Faz rancho mensal ou compra conforme a necessidade diária? 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Você acha importante pedir nota fiscal ou cupom fiscal? Por quê? 

 

 

 

Atividade 3:  

Análise da entrevista, construção de gráficos para tabular dados e 

registro no livro da Educação Fiscal e Cidadania. 

 

Atividade 4: Término do varal didático utilizando a história  “ Como se 

fosse dinheiro”, de Ruth Rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º Dia da Gincana 

Atividade 1: Trilha da Educação Fiscal.  

Um aluno será escolhido para representar a sua equipe e andar na 

trilha conforme o número tirado no dado, cada vez que um aluno parar em um 

número par, o grupo deverá responder uma pergunta, ganhará o jogo a equipe 

que terminar primeiro, sendo que todas as equipes receberão as seguintes 

pontuações. 

1º Lugar: 10 pontos. 

2º Lugar: 8 pontos. 

3º Lugar: 6 pontos. 

4º Lugar: 4 pontos. 

5º Lugar: 2 pontos. 

 

Perguntas: 

1) Qual é o dobro de R$ 20,00 

2) Qual é o triplo de R$ 20,00 

3) Qual é o quádruplo de R$ 20,00 

4) Qual é o quíntuplo de R$ 20,00 

5)  Quanto é 7 vezes R$ 7,00 

6) Qual é o dobro de R$  30,00 

7) Qual é o triplo de R$ 30,00 

8) Qual é o quádruplo de R$ 30,00 

9) Qual é o quíntuplo de R$ 30,00 

10)  Quanto é 8 vezes R$ 9,00 

11) Qual é o dobro de R$  7,50 

12) Qual é o triplo de R$ 15,00 

13) Qual é o quádruplo de R$ 15,00 

14) Qual é o quíntuplo de R$ 15,00 

15)  Quanto é 6 vezes R$ 8,00 

16) Qual é o dobro de R$  40,00 

17) Qual é o triplo de R$ 40,00 

18) Qual é o quádruplo de R$ 40,00 

19) Qual é o quíntuplo de R$ 40,00 

20)  Quanto é 6 vezes R$ 4,00 



21) Qual é o dobro de R$ 50,00 

22) Qual é o triplo de R$ 50,00 

23) Qual é o quádruplo de R$ 50,00 

24) Qual é o quíntuplo de R$ 50,00 

25)  Quanto é 7 vezes R$ 9,00 

 

Atividade 2: Paródia 

Foi elaborada uma paródia entre os grupos, onde todos irão ensaiar, 

criar coreografia, confeccionar pompom  e placas ilustrativas sobre a paródia 

para apresentar. 

 

GINÁSTICA DO BOM CIDADÃO 

Menino ou menina 

Pequeno ou grandão 

Faça a diferença 

Sendo um cidadão 

Não importa a sua idade  

Sei que você não é mau 

O importante é pedir 

A sua nota fiscal!!! 

Com ela você pode querer 

Tudo o que vê na TV 

 

Menino ou menina 

Pequeno ou grandão 

Faça a diferença 

Sendo um cidadão 

Não importa a sua idade  

Sei que você não é mau 

O importante é pedir 

A sua nota fiscal!!! 

Com ela você pode querer 

Tudo o que vê na TV 

 



 

Dê um pulinho pra frente 

Outro para trás 

Dê uma gargalhada, tristeza nunca mais 

Dê uma baixinha e depois levante 

Ponha as mãos pra cima e 

Balance (3X)  

Pulando (3X)  

Gritando (3X) 

Eu quero a nota fiscal!!! 

 

Atividade 3: Porquinho 

Confecção de um cofrinho com material reciclável ( mini garrafas pet e 

EVA). 

  

 

Atividade 4: Confecção de roupa com material reciclável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5º Dia da Gincana 

 

Atividade 1: Trabalhando com a conta de Luz 

 

 Leia o texto a seguir: 

ALERTA 

EVITE ACIDENTES COM ENERGIA ELÉTRICA 

A AES Sul divulgou ontem um alerta sobre o risco de acidentes com a 

energia elétrica. 

Segundo a concessionária, o perigo aumenta onde há enchentes, 

como as que foram registradas no Estado em julho. “Nessas circunstâncias, o 

nível das águas passa a ser monitorado permanentemente para que seja 

avaliada a necessidade de desligamento da rede elétrica, visando à segurança 

dos moradores e do sistema de distribuição”, informa a nota. Por conta da 

previsão de chuvas, a AES Sul pede que cada família siga as seguintes dicas: 

1) Jamais se aproxime ou toque em fios rompidos ou caídos; 

2) Cuide de crianças e animais de estimação, impedindo que se 

aproximem de quaisquer equipamento da rede elétrica ou das instalações; 

3) Caso precise se deslocar em botes ou barcos, não se aproxime de 

postes e equipamentos da rede elétrica que estejam com água; 

4) Nunca tente religar a energia na rede pública; 

5) Cancele reformas ou manutenção de instalações residenciais 

durante esse período de chuvas; 

6) Caso seja absolutamente necessário efetuar algum conserto nas 

instalações residenciais, contrate profissionais especializados. 

Agora, responda em seu caderno: 

1) Como você pode evitar o consumo de energia? Iniciais 

2) Qual o valor da conta da luz de sua casa? Quanto você paga de 

ICMS na sua conta de luz? 

3) Se você gastar menos, diminui o imposto sobre circulação de 

mercadoria? Compare com a de seu colega? 

4) Desvende os segredos da conta de luz. 

a) Nome do consumidor: 

b) Endereço, número, complemento, município. 



c) Código de identificação do consumidor: o campo pode variar, mas o 

conteúdo refere-se ao número que identifica o consumidor perante a empresa 

distribuidora. 

d) Número do medidor que está instalado na unidade consumidora. 

e) Fator de multiplicação a ser aplicado no cálculo do consumo mensal 

de energia. 

f) Consumo medido pela distribuição no mês. 

g) Valor registrado pelo medidor no ato da leitura. 

h) Data da leitura efetuada. 

i) Mensagens de interesse do consumidor. 

j) Classificação da unidade consumidora: classe de consumo em que a 

energia é fornecida, seguindo a legislação correspondente. 

 

Atividade 2: Se eu fosse prefeito! 

 Faz de conta que você é um candidato a prefeito da cidade e tem que 

fazer sua propaganda pessoal para conquistar o eleitor. Como será seu 

programa de governo? O que de fato fará para melhorar a sua cidade? 

 

Montar com os alunos um pequeno texto coletivo sobre o que foi 

conversado. 

Dividir a turma em grupos de 2 ou 3 alunos e pedir: 

a) Recortem gravuras que apareça onde os governos devem investir os 

recursos arrecadados com impostos. 

b) Escrevam uma frase sobre onde gostariam que os governos 

investissem os recursos arrecadados com os impostos. 

Montar um painel com as frases e as gravuras recortadas pelos alunos. 

 

Atividade 3: Confecção de um glossário da educação fiscal. 

Sugestões de palavras: 

Glossário de Educação Fiscal 

Administração Pública 

Pode ser entendida como um conjunto de órgãos instituídos para 

atingir as metas e objetivos do governo ou como o conjunto das funções 

necessárias à realização dos serviços públicos. 



Arrecadação Municipal 

É uma atividade privativa dos municípios, visando a entrada de 

recursos de origem tributária para os cofres municipais. O montante da 

arrecadação municipal compreende as receitas próprias e as decorrentes de 

transferências da União e dos Estados (repartição das receitas tributárias). 

Bens públicos 

São as propriedades móveis e imóveis que integram o patrimônio 

público, como escolas, bibliotecas, hospitais públicos, pontes,rios, praças, ruas, 

móveis das repartições públicas, veículos oficiais, e outros. 

Bolsa escola 

Valor previsto no orçamento público de algumas prefeituras, governos 

estaduais e governo federal destinado a famílias de baixa renda, com objetivo 

de manter a criança ou adolescente na escola. 

Contribuinte 

É a pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento do tributo. Pode 

ser: 

a - contribuinte de fato: é aquele que sofre efetivamente o ônus do 

tributo, ou seja o consumidor final; 

b - contribuinte de direito: é aquele que tendo cobrado o imposto do 

consumidor final ao embutí-lo no preço da mercadoria ou serviço, tem a 

obrigação de repassá-lo ao ente tributante (União, Estados, Municípios). 

Controle social 

É o controle exercido pela sociedade sobre a Administração Pública. 

Cupom fiscal 

É um documento emitido por equipamento autorizado pelo Fisco 

(Emissor de Cupom Fiscal - ECF) que comprova a venda de mercadorias a 

varejo e a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de 

passageiros. 

Despesa pública 

São os pagamentos efetuados pela administração pública, relativos aos 

serviços prestados e obras realizadas, em benefício da sociedade. Sua 

realização depende de prévia autorização no orçamento público. 

Dívida pública 



Representa o valor das obrigações financeiras da União, Estados ou 

Municípios em virtude de leis, contratos, convênios, tratados ou ainda 

decorrentes de operações de crédito, devendo estar registrado na 

contabilidade do respectivo ente. É a soma da dívida interna pública com a 

dívida externa pública. 

Documentos fiscais 

São documentos autorizados pelo fisco e emitidos quando do 

fornecimento de mercadorias, bens ou prestação de serviço. 

Espécie 

Nota Fiscal, Cupom Fiscal e outros. 

Gasto Público 

É todo dispêndio de recursos (despesas e investimentos) efetuado pela 

administração pública. 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

É a norma legal que fixa os princípios que devem nortear as finanças 

públicas, visando eliminar o déficit público (despesa maior que a receita) nos 

três níveis de governo (União, Estados, Municípios), através de uma gestão 

fiscal responsável, com ênfase no controle do gasto e do endividamento 

público. 

Multa 

É uma penalidade de natureza pecuniária (deve ser paga em dinheiro), 

aplicada por órgãos de fiscalização sobre pessoas,físicas ou jurídicas, que 

descumprem normas administrativas. 

Multa não é tributo, pois representa uma sanção por ato ilícito, mas os 

recursos arrecadados são fonte de receita para os cofres públicos. 

Multa de trânsito 

É uma penalidade de natureza pecuniária (deve ser paga em dinheiro), 

aplicada pelos órgãos de fiscalização de trânsito sobre o condutor de veículos 

que descumprir regras estabelecidas na legislação de trânsito. A multa de 

trânsito não é tributo, pois representa uma sanção por ato ilícito, mas os 

recursos arrecadados são fontes de receita para os cofres públicos. 

Nota Fiscal 

É um documento autorizado e controlado pelo Estado ou pelo 

Município de emissão obrigatória quando das vendas de mercadoria ou da 



prestação de serviços, devendo ser preenchidos pelos comerciantes, 

industriais ou prestadores de serviços pelo valor correto da operação. 

Patrimônio Público 

É o conjunto de bens, direitos e obrigações que se encontram à 

disposição do Município, do Estado ou da União, para a realização dos seus 

fins. 

Pedágio 

É o direito de passagem retribuído por taxa cobrada pelo poder público 

ou por uma concessionária outorgada para ressarcir-se dos investimentos 

feitos na construção ou conservação da respectiva via de transporte terrestre. 

Seguro Desemprego 

É um benefício de assistência social de caráter temporário financiado 

por contribuições sociais 

(PIS/PASEP) e prestado ao trabalhador que tiver sido demitido sem 

justa causa e estiver desempregado, desde que preenchidas determinadas 

condições. 
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Teatro 

A nota é minha 

Narrador: Vamos apresentar a história da família Silva: senhor 

Guilherme e dona Gabriela, dois filhos – Nathan e Evelyn (os personagens 

entram em cena). 

D. Gabriela: Estamos atrasados para o trabalho (puxando o marido – 

Guilherme - pelobraço). 

Sr. Guilherme: E as compras, meu bem!? 

D. Gabriela: Vou pedir às crianças para irem ao mercado do Sr. 

Jeremias. (chamam as crianças): Nathan, Evelyn, venham cá, por favor! (As 

crianças correm até os pais). 

Narrador: Dona Gabriela entrega às crianças uma lista de compras e o 

dinheiro. As crianças foram até o mercado do Sr. Jeremias, ao chegar lá Evelyn 

leu a lista. 

Evelyn: Mamãe quer leite, chocolate em pó e margarina. (Evelyn e 

Nathan pegam a mercadoria na prateleira e dirigem-se ao caixa. Pagam as 

compras e vão embora. Ao chegar em casa, colocam as mercadorias em cima 

da mesa e vão brincar). 

Narrador: Dona Gabriela e Sr. Guilherme chegam em casa encontram 

as compras em cima da mesa da cozinha. 

D. Gabriela: (Verifica as compras e chama as crianças). Evelyn, 

Nathan! Venham aqui, meus filhos! Cadê a nota fiscal das compras? O Sr. 

Jeremias não forneceu a nota fiscal para vocês? 

Evelyn: Não 

Nathan: Esquecemos de pedir a nota fiscal, mamãe! 

Sr. Guilherme: Meus filhos, já expliquei a vocês que temos que receber 

a nota fiscal daquilo que compramos, além da garantia de troca, os impostos 

que pagamos retornam em benefício do cidadão, na construção de escolas, 

postos de saúde, merenda escolar. 

Evelyn: Desculpe,  papai. Não vamos mais esquecer. 

Narrador: Nathan e Evelyn ficaram tristes com esse acontecimento, 

pois apesar de saberem, eles se esqueceram de pedir a nota fiscal das 

compras ao caixa do mercado. Eles então resolveram chamar os amigos e 



mostrar aos pais que haviam aprendido a lição “todas as crianças cantam a 

música “  
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