
Orientações para Apresentação de Projetos de Escolas e Municípios ao 

Prêmio Nacional 2020 

 1– FOCO DO PROJETO 

✓ Fique atento para que os objetivos do seu projeto guardem relação com os 

objetivos do Prêmio, descritos abaixo, mas não faça cópia dos objetivos: 

– VALORIZAR, promover e premiar ações e projetos que envolvam temáticas de 

Educação Fiscal, oportunizando a discussão sobre a função social dos tributos; 

– PROPICIAR a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos 

instrumentos de controle social e fiscal do Estado por meio de atividades de 

Educação Fiscal; 

– DESENVOLVER atividades com entidades da Administração Pública de qualquer 

esfera de governo, para aperfeiçoar conhecimentos teórico-práticos referentes à 

Educação Fiscal em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal. 

✓ Observe quais são os assuntos dos projetos, reveja o vídeo para ver a 

diferença entre Educação Financeira e Educação Fiscal. Lembre-se que 

educação ambiental, educação financeira, educação para a diversidade e 

todos os demais transversais não serão considerados pela Comissão 

Julgadora se não tiverem um vínculo importante e comprovado com os 

temas da Educação Fiscal. 

✓ Poderão ser inscritos projetos em desenvolvimento que abranjam conceitos 

tributários básicos, a função social dos tributos, a atuação do Fisco no Estado 

Brasileiro, o combate à sonegação e à corrupção fiscal, a importância do 

cumprimento das obrigações tributárias, o uso da nota ou do cupom fiscal, 

o acompanhamento das contas públicas, o controle público das contas, a 

transparência e a qualidade dos gastos públicos, a preservação do 

patrimônio público, o combate ao vandalismo, entre outros que enfatizem a 

necessidade de zelo com os bens públicos. 

✓ Observe que as avaliações serão feitas por representantes de diferentes 

Ministérios e instituições, portanto use linguagem direta e de fácil 

entendimento para os avaliadores.  

✓ Devido às novas ferramentas e modalidades de ensino adotadas pela rede 

escolar em função da pandemia do Corona Vírus, os projetos de Educação 



Fiscal concorrentes poderão ser desenvolvidos na modalidade EAD 

(educação à distância) e virtual interativa. 

2 – DAS CATEGORIAS QUE SERÃO CONSIDERADAS NO PROGRAMA DE 

INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA: 

Observe que, para pontuação do seu município no Programa de Integração 

Tributária, seu projeto deve estar uma das situações abaixo:  

Escolas: abrange instituições de educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio, públicas e privadas; 

Instituições: Prefeituras e Secretarias Municipais  

3 – DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO NO PRÊMIO NACIONAL 

Leia com calma os critérios de avaliação e faça uma lista de que material poderá ser 

usado para comprová-los, para que no seu projeto eles estejam presentes. Por 

exemplo, não basta apenas informar que a avaliação do projeto será feita “de acordo 

com o desenvolvimento das atividades em um processo contínuo”, mas efetivamente 

um relatório que descreva como foi acompanhada a execução, que ferramentas 

foram usadas para aferir se atingiu os objetivos específicos e como você sabe que 

sua meta final, o objetivo geral foi alcançado. 

Um projeto deve conter, pelo menos, conforme o regulamento do Prêmio Nacional: 

1) a justificativa do projeto, 

2) a descrição do objetivo geral e dos objetivos específicos 

3) beneficiários diretos do projeto 

4) cronograma 

5) indicadores de acompanhamento da execução e de resultados  

6) sua periodicidade 

7) material didático, considerando todo aquele destinado ao apoio pedagógico 

da iniciativa, tais como cartilhas, panfletos, vídeos, impressos ou 

confeccionados pelos próprios alunos e/ou participantes do projeto; 

8) relatórios de acompanhamento da execução e financeiro(quando houver 

recursos financeiros), de pesquisa de satisfação e de atingimento das metas. 



Lembre-se que os projetos das categorias Escolas e Instituições serão avaliados pela 

Comissão Técnica e pela Comissão Julgadora, observada a pontuação de até 100 

(cem) pontos, distribuídos igualmente na proporção de 20%.  

Revise novamente os quesitos, exatamente como estão descritos no Regulamento 

do Prêmio Nacional: 

I – inovação e criatividade – neste quesito serão avaliados o descritivo do projeto 

sendo considerados: a justificativa do projeto, a descrição do objetivo geral e dos 

objetivos específicos e o caráter de criatividade e inovação, bem como o estímulo à 

conscientização do valor social do tributo e do controle do gasto público; 

II – sustentabilidade – neste quesito serão avaliados a pertinência temática do 

projeto, cronograma, indicadores de acompanhamento da execução e de 

resultados e sua periodicidade; 

III – divulgação – neste quesito será analisado o material didático, considerando 

todo aquele destinado ao apoio pedagógico da iniciativa, tais como cartilhas, 

panfletos, vídeos, impressos ou confeccionados pelos próprios alunos e/ou 

participantes do projeto; 

IV – relatórios de acompanhamento do projeto – neste quesito será analisada a 

existência de relatórios de acompanhamento da execução e financeiro, de pesquisa 

de satisfação e de atingimento das metas; 

V – beneficiários diretos do projeto – neste quesito serão avaliadas os 

beneficiários diretos atingidos pelo projeto, bem como os demais gestores e 

responsáveis envolvidos. 

A avaliação final dos projetos será realizada pela Comissão Julgadora considerando 

a pontuação definida neste Regulamento. 

4 – INSCRIÇÃO 

A inscrição dar-se-á por iniciativa dos interessados, por meio de formulário 

eletrônico disponível : 

https://www.premioeducacaofiscal.org.br/inscricao/  

https://www.premioeducacaofiscal.org.br/inscricao/


Ao cadastrar o projeto, observe que você terá para descrever o projeto a limitação 

para 2,4 mil caracteres, este documento que você está lendo tem em torno de 8 mil 

caracteres. 

Faça sua descrição num arquivo de word e confira antes a quantidade de caracteres, 

clicando na barra embaixo conforme imagem abaixo, que abrirá uma janela com 

informações sobre caracteres. 

 

5 – DA PREMIAÇÃO 

Haverá Certificado de Reconhecimento para as 06 (seis) melhores iniciativas nas 

categorias Escolas,  e 04 (quatro na categoria Instituições. 

 Na categoria Escolas, as três melhores iniciativas selecionadas serão contempladas 

com o Troféu Prêmio Nacional de Educação Fiscal e a seguinte premiação 

financeira destinada à Pessoa Jurídica: I – 1º lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); II – 

2º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e III – 3º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Na categoria Instituições, as duas melhores iniciativas serão contempladas com o 

Troféu Prêmio Nacional de Educação Fiscal e com a seguinte premiação 

financeira, destinada à Pessoa Jurídica: I – 1º lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); e 

II – 2º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Os Coordenadores ou Responsáveis pelos projetos premiados com 1º, 2º e 3º 

lugares na categoria “Escolas” e 1 º e 2 º lugares na categoria “Instituições” serão 

contemplados com premiação financeira de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a um 

coordenador ou responsável por projeto. 



Todos os participantes que passarem para a fase Classificatória Nacional receberão 

certificado digital de participação do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, edição 

2020. 

4 – CRONOGRAMA DO PRÊMIO NACIONAL 

DATA EVENTO COMPLEMENTO 

1ª semana de junho a 15 

de agosto de 2020 

Período de inscrições https://www.premioeduca

caofiscal.org.br/inscricao/  

17 a 31 de agosto de 

2020. 

 

Período para entrega de 

material complementar. 

Compreende material 

complementar: fotos 

digitais, cópias de recortes 

de jornais digitalizadas, 

cópias de outros materiais 

impressos digitalizados, 

folderes digitalizados, 

cartazes digitalizados, caso 

os tenha. (E outros 

materiais que o 

concorrente entender 

adequado para melhor 

avaliação do projeto). 

 

de 1º a 30 de setembro   Análise de campo Os projetos inscritos nas 

categorias Escolas e 

Instituições deverão estar 

em execução na data da 

análise de campo e ser 

passível de mensuração 

dos resultados atingidos. 

 

 Divulgação  

www.premioeducacaofisca

l.org.br  

Após a término da reunião 

da Comissão Julgadora, na 

primeira semana de 

novembro. 

26 de novembro Premiação Belo Horizonte (MG), 

representantes dos 18 

finalistas, onde serão 

anunciados os projetos 

vencedores. 
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