
Programa Fazenda vai à Praia
O trabalho consiste no desenvolvimento de atividades lúdicas, que 
permitem às crianças fixar alguns conceitos sobre tributos, gasto público e 
cidadania, de forma simples e agradável. 

Formação de Disseminadores de Educação Fiscal
O Curso de Disseminadores de Educação Fiscal é uma importante 
ferramenta na divulgação da Educação Fiscal. O curso é oferecido, 
gratuitamente, na modalidade a distância pela Escola Superior de 
Administração Fazendária (Esaf) e coordenada pela Escola Fazendária do 
Estado de São Paulo (Fazesp). É aberto a todo cidadão, sendo oferecido 
semestralmente.

Participação em Feiras
O Grupo de Educação Fiscal Estadual - GEFE/SP, para ampliar a 
divulgação e diversificar o público alvo do Programa Nacional da 
Educação Fiscal, participa de importantes feiras relacionadas à educação, 
ministrando palestras, conversando diretamente com os participantes da 
feira, distribuindo cartilhas e folders sobre a Educação Fiscal.

Seminários
Eventos realizados periodicamente com importantes conhecedores do 
assunto que em suas palestras abordam os temas do Programa Nacional 
Educação Fiscal, visando alcançar diferentes públicos-alvo do programa.

Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte
O Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte é uma data comemorativa na 
qual o GEFE/SP realiza atividades para disseminar a Educação Fiscal. 
Ocorre anualmente todo dia 25 de maio.  

Ciclo de Formação de Conselheiros Municipais
O GEFE/SP participa, através de palestras do Ciclo de Formação de 
Conselheiros Municipais, evento de capacitação de membros de conselhos 
responsáveis pela fiscalização de políticas públicas.

ACESSE NOSSO PORTAL
Nele há cartilhas com dicas de Educação Fiscal

para você baixar, imprimir e passar adiante.
Ajude a melhorar sua cidade e o Brasil

http://www.fazenda.sp.gov.br/educacao_fiscal

email: fazespeducacaofiscal@fazenda.sp.gov.br

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Educação fiscal
o caminho para a cidadania

EDUCAÇÃO FISCAL
o caminho para a cidadania

Os conteúdos trabalhados nas atividades do Programa de 
Educação Fiscal abordam, entre outros temas:

• De onde vêm os recursos públicos;
• Quais são os tipos de tributos existentes;
• Quem pode cobrar quais impostos;
• Como se repartem as receitas dos impostos;
• Como é gasto o dinheiro público;
• Como o cidadão pode fiscalizar a aplicação correta 
dos recursos públicos.

Conteúdos trabalhados
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PROGRAMA FAZENDA ABERTA

 O Programa Fazenda Aberta tem por objetivo apresentar 
a Secretaria da Fazenda aos alunos do ensino fundamental, 
médio e superior da rede pública estadual, municipal e 
particular, por meio de visitas monitoradas às instalações da 
Secretaria, precedida por palestras que abordam os conteúdos 
da Educação Fiscal.

O que é
Uma visitação à secretaria da Fazenda com uma palestra sobre 
Educação Fiscal.

Qual é a finalidade
Disseminar conceitos sobre Educação Fiscal e cidadania.

A quem se destina
Estudantes desde o ensino fundamental ao ensino superior e 
sociedades organizadas interessadas.

O que é realizado
Inicialmente uma palestra, depois um lanche e após uma visita 
aos departamentos da Secretaria da Fazenda.

Duração
4h

Dois programas sobre Educação Fiscal para alunos, professores e interessados
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL - PNEF

 O Programa Nacional de Educação Fiscal- PNEF é 
resultado de um trabalho conjunto dos Ministérios da Fazenda 
e da Educação, da Controladoria-Geral da União, da Secretaria 
de Orçamento Federal, da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, das Secretarias de Fazenda e das 
Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. Apresenta entre seus objetivos disseminar 
informações e conceitos sobre a gestão fiscal, favorecendo 
a compreensão e a intensificação da participação social nos 
processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos 
públicos, bem como estimular a prática interdisciplinar nas 
ações de Educação Fiscal, capacitando de forma continuada 
agentes multiplicadores.

 O PROGRAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO:
EDUCANDO PARA A CIDADANIA FISCAL

 Tendo atividades desenvolvidas no Estado desde 1994, 
O Programa de Educação Fiscal para a Cidadania busca, em 
consonância com as diretrizes do PNEF, envolver estudantes de 
todos os níveis educacionais, professores, funcionários públicos, 
contribuintes e demais segmentos da sociedade na consecução 
dos seguintes objetivos: 

• Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; 
• Facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelo cidadão; 
• Incentivar o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos 
pela sociedade. 

 No Estado, atualmente as atividades são planejadas e 
desenvolvidas no âmbito do Grupo de Educação Fiscal - GEFE/
SP, que é formado pelos seguintes órgãos: Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo - que coordena o grupo -, Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, Receita Federal do Brasil - 
RFB da 8º Região Fiscal, Centro de Treinamento Regional da 
ESAF - CENTRESAF/SP e Procuradoria Regional da Fazenda 
Nacional em São Paulo. 

PROGRAMA FAZENDA VAI À ESCOLA

 No Programa “Fazenda Vai à Escola” um membro da equipe da 
Secretaria da Fazenda se desloca para a Escola ou instituição e ministra 
palestras, objetivando sensibilizar os estudantes e professores para a 
função social do tributo, estimulando-os para o cumprimento voluntário 
das obrigações tributárias, criando condições para o desenvolvimento do 
espírito crítico no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.

O que é
Uma palestra oferecida a estudantes de todas as instituições.

Qual finalidade
Divulgar conceitos sobre Educação Fiscal e cidadania.

A quem se destina
Desde alunos de ensino fundamental ao ensino superior e sociedades 
organizadas interessadas.

O que é realizado
Uma palestra sobre Educação Fiscal e cidadania com o objetivo de 
sensibilizar o público ouvinte sobre a importância da arrecadação e do 
controle sobre os gastos públicos.

Duração
2h30m

Para participar, entrar em contato para agendamento prévio de 30 dias pelo e-mail  fazespeducacaofiscal@fazenda.sp.gov.br
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