
 
 
 

  
Página 1 de 3 

SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ 
R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 – Maringá – PR 

observatorio@cidadaniafiscal.org.br 
Fone: (44) 3025-1282 

 

II CONCURSO DE FRASES E DESENHOS SOBRE CIDADANIA FISCAL 

 

 

 

DESDOBRAMENTOS DO TEMA: Além do tema proposto, “Cidadania Fiscal”, 

também poderão ser trabalhados no concurso de frases e desenhos os 

seguintes assuntos relacionados ao tema: 

 

1) A escola nos ensina a ser bons cidadãos; 

2) Cidadania se faz com educação; 

3) É importante zelar pela sua escola; 

4) Merenda Escolar é importante para o aprendizado das crianças; 

5) Votar nas eleições é exercer a cidadania; 

6) Na Constituição Federal estão todos os nossos direitos e deveres; 

7) Educação e saúde são direitos dos cidadãos, e estão garantidos pela 

Constituição Federal do Brasil; 

8) É a sociedade que paga os impostos que financiam os serviços públicos; 

9) Os(as) professores(as) das escolas públicas são pagos com o dinheiro dos 

impostos; 

10) Os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) dos hospitais públicos são pagos com 

o dinheiro dos impostos; 

11) Os(as) policiais são pagos com o dinheiro dos impostos; 

12) Pagar imposto e fiscalizar a sua aplicação é um ato de cidadania; 

13) Parquinho na praça é um direito das crianças; 

14 Ao fazer compras, devemos exigir a nota fiscal; 

15) A nota fiscal é um documento que prova que sou o dono do bem 

comprado; 
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16) A nota fiscal serve para garantir a troca do produto, se ele estiver com 

defeito; 

17) É através da nota fiscal que sabemos o valor dos impostos que pagamos; 

18) Cidadania é obedecer as regras sociais; 

19) Cidadania é não depredar o patrimônio público; 

20) Respeito aos colegas é cidadania; 

21) Não faltar à aula é dever das crianças; 

22) Riscar as paredes e quebrar as coisas é dizer NÃO à cidadania; 

23) A escola é nossa segunda casa; 

24) A escola é lugar de descobertas; 

25) Casa, comida e remédio são direitos das crianças; 

26) Respeitar os colegas é um dever; 

27) Os bens públicos são comprados com o dinheiro dos impostos, que nossos 

pais pagam; 

28) Reciclar o lixo preserva o meio ambiente; 

29) Pagamos ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), 

quando fazemos compras no comércio; 

30) Os hospitais públicos são construídos com o dinheiro dos impostos; 

31) O governo deve atender as necessidades da sociedade; 

32) Quem tem um carro, paga um imposto chamado de IPVA, e uma parte dele 

é aplicado  na educação das crianças; 

33) Quem tem ou aluga uma casa, paga um imposto chamado IPTU. O prefeito 

aplica o dinheiro do IPTU nas creches, escolas, praças e outros serviços públicos; 

34) Praticar bullying com outras crianças é uma atitude não ética; 

35) Os impostos que pagamos devem ser gastos em benefício da população; 

36) O Observatório Social de Maringá é uma associação que cuida do correto 

uso do dinheiro público; 
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37) A prefeitura  deve explicar no seu site, na internet, onde está gastando o 

dinheiro dos impostos. Isto se chama transparência; 

38) Agir com ética é buscar a justiça social. 

 

 

ACESSO AOS FORMULÁRIOS: Os formulários para confecção das frases e 

desenhos podem ser retirados nos respectivos órgãos a que sua escola está 

vinculada:  SEDUC-Maringá ou  SINEPE/NOPR - conforme regulamento, ou 

entrando em contato com o Observatório Social de Maringá pelo telefone (44) 

3025-1282.  

PRAZO DE ENTREGA:  28 de junho de 2019, conforme regulamento. 

DIVULGAÇÃO, LOCAL E DATA DA PREMIAÇÃO: conforme regulamento. 
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