
“Pela qualidade e transparência na aplicação dos recursos públicos” 



 

  

Presidente: JULIANO ORLEI BREGOLI  

Fundado em 27 de fevereiro de 2012;  

 

Atualmente  conta com quadro funcional : 

SIMONE VAZ DA SILVA (Coordenadora); 

ZILDA BERTOLIN BORA (estagiária) e; 

25 voluntários;  

 

  

 



 

Projeto “Educação Fiscal” 



Justificativa  

 

    O projeto “Educação Fiscal”, realizado no dia 19 de 

setembro de 2013, foi um projeto piloto desenvolvido 

com o intuito de atender um dos principais objetivos da 

entidade: a “Educação para a Cidadania Fiscal”, o 

projeto buscou envolver o Colégio esclarecendo a 

arrecadação de imposto e o importante papel que todos 

nós, cidadãos, temos em nossa sociedade visando a 

necessidade de acompanhamento da qualidade na 

aplicação do dinheiro público arrecadado. 

     O OSCL entende que toda participação cidadã é de 

suma importância e deve acontecer desde os bancos 

escolares, para que se construa cidadãos conscientes. 



 

 
Objetivo Geral  

 

Identificar nas crianças a percepção sobre os temas: 

cidadania, impostos, sua função socioeconômica e a 

importância do controle social. Dessa forma, estimulá-los 

à participação na comunidade, desempenhando o papel 

de todo cidadão, fiscalizando atos da administração 

pública quanto à qualidade na aplicação dos recursos 

públicos.  



 

 
Objetivos Específicos  

 

Estimular o interesse,  o cuidado e o acompanhamento 

da aplicação do dinheiro público; 

 

Formar cidadãos conscientes de seu papel, 

despertando para a Cidadania Ativa; 

 

Envolver  os Colégios, motivando seus professores para 

que com seu apoio possamos atingir o objetivo geral.  



 

 
Público alvo  

 
Estudantes dos  6º  e  7º anos do ensino fundamental do Colégio Estadual 

Desembargador Clotário Portugal, localizado a Rua Rodolfo Castagnoli, 

1095, Vila Operária, Campo Largo, Paraná. 

  

No total cerca de 280 participantes no decorrer do dia.  



 

 
CONFECÇÃO DOS FANTOCHES - Orçamento – custos  

QUANTIDADE DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR UNITÁRIO VALOR  TOTAL 

 

3 METROS 

 

ESPUMA 

 

ESTOFARIA 

 

15,00 

 

45,00 

OLHOS, ISOPOR, CABELO, 

ACESSÓRIOS 

ZEZÉ BIJU LTDA 35,50 

2 TUBOS COLA DE SAPATEIRO LOJAS PUPPI 8,00 16,00 

4 UNIDADES CAMISETAS PARAÍSO DO BEBÊ 

LTDA 

3,50 14,00 

 

TOTAL 
                       

110,50 



 

 
* Passo a passo para confecção dos fantoches do projeto ... 



 

 



 

 



 

 E assim  foram confeccionados  o grupo de fantoches  do OSCL .... 

João 
Pedrinho 

Maria Rosa 

Julia 



 

 
Com o apoio da ESAT/PR (Escola Superior de Administração Tributária) 

montamos a “Vendinha do Fisco” e com o apoio de voluntários do OSCL  

o cenário para o teatro de fantoches na biblioteca do Colégio 



 

 

Dinâmica do Projeto:  

 

O alunos, divididos em grupos adentravam a biblioteca do Colégio onde 

estava montado o cenário do Teatro de Fantoches e da Vendinha do 

Fisco; lá eram estimulados a responder e compreender alguns conceitos 

(CIDADANIA,  TRIBUTOS, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, O PAPEL 

DO ESTADO, CORRUPÇÃO, TRANSPARÊNCIA e OBSERVATORIO 

SOCIAL); os participantes colhiam uma flor em uma cesta preparada e no 

verso da flor tinha uma palavra referente aos conceitos, em seguida 

interagiam com os personagens do teatro de fantoches que 

complementavam as respostas.  A  forma lúdica apresentada aos 

participantes estimulou  o envolvimento com os personagens e desta 

forma a compreensão dos conceitos  se tornou mais interessante. 

 



 

 











 

 
 

 

 

Em seguida os participantes “simulavam” uma compra na 

Vendinha do Fisco e retiravam a Nota Fiscal da compra, 

na vendinha havia cartazes demonstrando o imposto de 

cada produto. 







 

 
AVALIAÇÃO NAS ESCOLAS 

 

O Projeto de Educação Fiscal do Observatório Social de 

Campo Largo objetiva a formação de cidadãos 

conscientes, e buscou demonstrar, através das atividades 

de “Teatro de Fantoches”, “Vendinha do Fisco” e “Circuito 

de Conceitos”, trabalhando de forma lúdica, demosntrar 

que todos devemos despertar para o espírito de Cidadania 

Fiscal e Ativa.  



Após conversado com representantes do Colégio Desembargador Clotário 

Portugal, sentimos que o objetivo foi alcançado haja vista o envolvimento 

dos funcionário e da direção do Colégio. Jaime Dubiela, vice-diretor  do 

Colégio comentou sobre a importancia de um projeto deste porte e sugeriu 

que seja replicado  também em outros colégios para que  o maior número 

de alunos  participem. 

Jaime Dubiela (vice-diretor do Colégio) 

Funcionárias do colégio 



 

 

Notícias 

referente ao 

evento. 
(publicada no 

jornal Diário 

Metropolitano, 

datado de 

08/10/13 



Seja um voluntário do Observatório Social 
 

e-mail: oscl_oscl@hotmail.com 
campolargo@osbrasil.org.br 

http://www.observatoriosocialdobrasil.org.br/campolargo/ 
observatoriosocialdecampolargo 

        
(41)- 30329687 
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