Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria de Estado de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Receita Federal do Brasil

Programa Estadual de Educação Fiscal - PEEF/MS

Projeto
Conheça a Alfandega

O que é o Programa Nacional de Educação Fiscal - PNEF
O Programa Nacional de Educação Fiscal-PNEF, é promovido em todo o
país pelas Secretarias Estaduais de Fazenda e Educação, pela Receita Federal do Brasil,
Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Controladoria Geral da União, Secretaria
de Orçamento Federal, Secretaria do Tesouro Nacional e outros parceiros, sob a
coordenação nacional da Escola de Administração Fazendária – ESAF. Tem como
objetivo estreitar laços entre o Estado e o cidadão, e nesse sentido, promover a Educação
Fiscal como forma de auxiliar a Secretaria de Educação na realização do Currículo da
Educação Básica da escola pública concernente à formação cidadã.
Um pouco da nossa história
Em Mato Grosso do Sul, O Programa Estadual de Educação Fiscal – PEEF/MS,
foi instituído em agosto de 2000, através do Decreto nº 10.026/00. O Programa Estadual
de Educação Fiscal é parte integrante do Programa Nacional de Educação Fiscal e tem
por objetivo difundir conhecimentos que propiciem o exercício da cidadania conforme as
propostas da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
Nossos Parceiros no Estado
Escola de Administração Fazendária - ESAF
Controladoria Geral da União – CGU
Receita Federal do Brasil
Secretaria Estadual de Educação
Secretarias Municipal de Educação
Observatório Social de Campo Grande
Objetivos do Programa Estadual de Educação Fiscal
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilizar conhecimentos necessários ao exercício consciente da
cidadania e ao convívio com as exigências do pluralismo social e político
Desenvolver a consciência crítica do cidadão
Compartilhar conhecimentos sobre a gestão pública
Esclarecer os alunos do papel do Estado no desenvolvimento social;
Demonstrar a função sócio econômica dos tributos;
Estimular o espírito participativo e o controle social do gasto público;
Contribuir na formação dos jovens para o exercício pleno da cidadania.

Público Alvo
• Estudantes do ensino fundamental
• Estudantes do ensino médio
• Servidores públicos
• Universitários
• A Sociedade em geral, de preferência as Organizações a que pertencem como
Conselhos, Clubes, Associações, Sindicatos, Clube de Serviços, ONGs

O Projeto
Participarão 20 escolas da rede pública de ensino, sendo 10 estaduais e 10
municipais para uma visita às dependências da Receita Federal, ocasião em que assistirão
a vídeos e participarão de palestras. Considerando o deslocamento e o espaço da Receita
Federal, o público alvo convidado serão, preferencialmente, os alunos de 5ª a 8ª séries do
ensino fundamental das escolas públicas, em grupos de no máximo 44 alunos por visita.
Metodologia
A escola agendará o dia da visita a Receita junto a Coordenação Estadual do
Programa de Educação Fiscal. Na Receita, os alunos assistirão dois vídeos no auditório.
Os vídeos serão acompanhados de informações complementares sobre patrimônio
público; importância dos portos e aeroportos para a sociedade; função sócio- econômica
dos tributos e dos controles federais; e controle social do gasto público.
Cronograma da visitação
14:30 às 15:30 - Visita as dependências da Receita
15:40 às 16:00 - Lanche
16:00 às 16:20 – Palestra
16:30 às 17:20 – Vídeos e Encerramento, no Auditório.
Periodicidade das Visitas
Estarão disponíveis as segundas-feiras, à tarde, nos meses de julho, agosto,
setembro, outubro e novembro de 2018. Ao final do projeto, as escolas participantes, farão
uma Oficina com o intuito de relatar e/ou apresentar as experiências e os trabalhos de
Educação Fiscal desenvolvidos nas escolas. As escolas participantes serão diplomadas e
incluídas no rol de Escolas-Parceiras do PNEF junto à Alfândega.
Calendário das Visitas
Envio do projeto para as escolas
Manifestação por escrito das escolas interessadas em aderir ao projeto
Visitas presenciais a Receita

Versão de divulgação escolar

