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Mem. nº  029DREA/GAB /CIRCULAR                             SGD: 2021/27009/011939 

 

Araguaína, 16 de fevereiro de 2021. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

Assunto: 12ª Edição do Concurso de Desenho e Redação da CGU. 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

1. A Controladoria-Geral da União (CGU) realiza anualmente o Concurso de Desenho e 

Redação, que visa despertar no público o interesse por temas como controle social, ética e 

cidadania, por meio da reflexão e do debate desses assuntos nos ambientes educacionais, na 

família e na comunidade. Nesse ano, nos encontramos na 12ª edição do Concurso que se 

direciona a estudantes que possuem matricula tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, 

nos níveis fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

2. Essa ação objetiva despertar em estudantes a reflexão e o debate sobre a importância 

do diálogo no ambiente educacional, na família e na comunidade, resultando na produção 

correspondente à categoria. Nas categorias de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o aluno 

pode concorrer com trabalhos do tipo “Desenho”. Nas categorias de 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental, 1ª a 3ª série do ensino médio, incluindo a modalidade de educação de jovens e 

adultos (EJA), os alunos podem participar com trabalhos do tipo “Redação”. As escolas 

também podem participar na categoria Escola-Cidadã, com trabalho do tipo “Plano de 

Mobilização”. 

3. Destacamos que as inscrições e o envio dos trabalhos poderão ser efetuados até o dia 

20 de agosto de 2021. 

4. Nesse sentido, solicitamos o empenho de todas as Unidades Escolares desta jurisdição, 

no que diz respeito à divulgação do referido Concurso. 

5.    Por oportuno, registramos que informações adicionais sobre o Concurso estão 

disponibilizadas no site, bem como o ponto de acesso ao material de apoio da edição e 

indicação de como enviar a avaliação dos trabalhos pelos membros da Comissão Avaliadora  
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indicada pela CGU, no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/cgu/pt-br/educacao-

cidada/programas/desenho-redacao. 

6. Os resultados do Concurso serão divulgados no Diário Oficial da União e no Portal de 

Educação Cidadã. Os prêmios serão entregues aos vencedores em cerimônia de premiação, ou 

mesmo enviados, a critério a CGU. 

7. Ante o aqui exposto, colocamos a disposição a Assessoria de Currículo, Formação e 

Avaliação da Aprendizagem desta DRE, pelo telefone: 3411-5021, falar com Rosana Morales. 

 

            Atenciosamente, 

 

 

 

 


