Concurso de redação e desenho da CGU está
com inscrições abertas
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Inscrições devem ser feitas até o dia 31 de agosto
Com o objetivo de despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social,
à ética e à cidadania, por meio do incentivo à reflexão e ao debate destes assuntos nos ambientes
educacionais, na família e na comunidade, o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da
União (CGU) promove, anualmente, o Concurso de Desenho e Redação da CGU. Na edição de 2018,
que tem como tema “Ser honesto é legal!”, as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31 de
agosto.
O concurso, realizado desde 2007, é direcionado a estudantes regularmente matriculados em escolas
públicas e privadas de todo o Brasil. Assim, o público alvo são alunos da educação básica e da
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dividida em 14 categorias, a competição já mobilizou, nesses 11
anos, mais de dois milhões de participantes.
Nas categorias do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os alunos poderão concorrer com trabalhos do
tipo desenho. Já os trabalhos do tipo redação devem ser inscritos por candidatos das categorias do 6º
ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ao 3º ano do ensino médio, incluindo estudantes matriculados
na modalidade EJA. Há ainda a categoria Escola Cidadã, pela qual as escolas poderão concorrer com
trabalhos do tipo plano de mobilização, que subentende o planejamento de estratégias de
mobilização para debater o tema do concurso com os alunos por meio de atividades conduzidas no
ambiente escolar ou na comunidade.
A primeira etapa de julgamento dos trabalhos é realizada na escola, que escolhe um trabalho por
categoria para ser enviado ao concurso. Em 2017, foram mobilizados mais de 350 mil estudantes e
mais de 7 mil trabalhos foram finalistas para julgamento.
Serão premiados os três melhores trabalhos em cada categoria, desenho e redação. Os alunos e os
professores orientadores receberão um tablet e um certificado de premiação e reconhecimento
emitido pela CGU. Na categoria Escola Cidadã, também serão premiados os três melhores trabalhos
do tipo plano de mobilização, sem distinção de posição, sendo destinados às escolas vencedoras um
notebook e um certificado de premiação e reconhecimento emitido pela CGU.
A inscrição e o envio dos trabalhos deverão ser realizados pela escola, somente pela internet, no site
Criança Cidadã.
Clique aqui para acessar todas as informações relativas ao concurso.
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