
 

DISSEMINADORES DE EDUCAÇÃO FISCAL  

 

Sabendo que o curso Disseminadores de Educação Fiscal, enquanto uma das 

ações do Programa  Nacional de Educação Fiscal - PNEF, é uma etapa no processo de 

formação do grupo de multiplicadores que tem como público-alvo professores, servidores 

públicos e sociedade em geral, alguns integrantes do quadro funcional do CEFEP 

Presidente Costa e Silva estiveram fazendo parte do curso que ocorreu no período de 

02/09 a 08/11/2013 e que contou como tutora com a professora Ana Alair Fernandes, 

assessora pedagógica do CRTE – NRE de Irati. 

 

O curso desenvolvido na modalidade on line (via Internet) teve a duração de 

120 (cento e vinte) horas, estruturado em 05 módulos de estudo: Módulo 1 – Educação 

Fiscal no Contexto social; Módulo 2 – A Relação Estado – Sociedade; Módulo 3 – Função 

Social dos Tributos; Módulo 4 – Gestão Democrática dos Recursos Públicos; Módulo 5 – 

Construindo Projetos em Educação Fiscal. Lembrando que todos os módulos foram 

precedidos de um momento de ambientação para que os alunos pudessem apreender 

sobre o ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Os participantes do CEFEP foram: Mariane Pierin Gemin, diretora pedagógica; 

Oldair Passos, secretário; Ana Claudia Babiuk, diretora da UDP; Ana Cristina Nunes, 

pedagoga; e os técnicos administrativos Roberto Rossa, Marcos Mendes e Priscilla 

Cristine Andrade Lucena. 

 

Para atender o propósito do curso que é formar e ampliar a rede nacional de 

educadores que desenvolvem ações nas escolas e com a sociedade na disseminação do 

PNEF foi realizado na noite do dia 04 de novembro uma palestra com o tema “Educação 

Fiscal: Entendendo a Função Função Social dos Tributos”, pelos cursistas Roberto, 

Marcos, Ana Claudia e Mariane, destinada para os alunos do 2º semestre do Curso 

Técnico em Florestas Subsequente, visando não somente assistir ao plano de ação, mas 

também contribuir para com a formação cidadã de discentes que estão num curso 

subsequente e que, portanto, logo estarão atuando mais efetivamente na sociedade, 

sobretudo, profissionalmente. E, assim, como cidadãos precisam conhecer seus direitos e 

suas obrigações sociais, inclusive com relação aos aspectos tributários brasileiros.  

 



A atividade contou com a participação dos discentes presentes, dos quais muito 

embora demonstrando saber pouco sobre tributação, muito menos sobre a finalidade da 

arrecadação tributária, todavia, se interaram ao questionar e levantar pontos para mais 

discussões, como corrupção, burocracia, alta carga tributária, etc... O que resultou ao final 

num trabalho muito satisfatório, especialmente pelo entusiasmo e participação dos alunos 

que demonstraram ter sido bastante proveitosa a realização desta atividade. 

 

Comprova-se tal pelo depoimento dos alunos, conforme colocou Luana 

Caroline dos Santos: “A palestra dos educadores sobre o assunto de Educação Fiscal foi 

de bom proveito e muito esclarecedora, pois nós como cidadãos precisamos ter 

conhecimento desses assuntos para que possamos cumprir com nossos deveres e 

buscar nossos direitos”. E também o aluno Adriano Andreiczuk: “A palestra apresentada 

nos mostrou não apenas o básico, mas o que todas aquelas informações significam, foi 

bem esclarecedor. Durante a apresentação houve um foco no nosso dever de pagar os 

impostos, taxas, etc e também na hora de cobrarmos o repasse dos recursos obtidos 

através dos impostos”.  

 

Seguem algumas fotos da palestra: 

 

 

 
Momento em que o téc. administrativo Roberto explanava sobre os objetivos da palestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alunos prestando atenção na palestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariane e Marcos também explanaram sobre a Educação Fiscal 

 
 
 
 


