
 

Mem. nº84/DREA/GAB/CIRCULAR                    SGD: 2022/27009/028632 

 

                                                                                        Araguaína 18 de março 2022.          

                            

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

 

Assunto: Programa Um por Todos e Todos por Um! Pela ética e cidadania (UPT). 

 

 

             Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1.      Informamos que o Programa “Um por todos e todos por um! Pela ética e 

cidadania – UPT” é uma iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) em 

parceria com o Instituto Maurício de Sousa, cujo objetivo é despertar nos estudantes o 

senso de cidadania, de ética, de participação e de responsabilidade, tendo a escola como 

núcleo principal de desenvolvimento das ações. 

 

2.          Destacamos que a proposta faz parte de um conjunto de ações de capacitação e 

Gestão do conhecimento, voltada para o público infanto-juvenil, conhecido como 

“Educação Cidadã”. 

 

3.          Destacamos ainda que o Programa oferece material didático em formato digital, 

nos modos on-line e off-line. A ideia é adotar uma metodologia que utilize a informação 

e a sensibilização dos alunos dentro da sala de aula, sua atuação na comunidade e a 

reflexão, a partir dessas experiências. 

 KIT UPT: direcionado aos estudantes do 5º ou 6º ano, correspondendo 

aproximadamente 38 horas aula a ser aplicado durante o ano letivo, o material é 

composto pelo manual do professor, caderno do estudante, revistas, jogos e 

vídeos. 

 Coleção de revistas em quadrinhos: desenvolvida para os 5 (cinco) anos 

iniciais do Ensino Fundamental, com conteúdos alinhados às competências 

gerais da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

 Materiais complementares, tais como tirinhas, vídeos: visam consolidar os 

temas e conceitos apresentados no KIT e na coleção de Revistas. 

 Curso EaD para professores: formação para a aplicação do Programa, 

direcionada aos professores, abordando a metodologia, os materiais didático-

pedagógicos e as trilhas de aprendizagem. 

 

4.    Para participar do programa, a Unidade Escolar deve acessar o link: 

https://formularios.cgu.gov.br/index.php/698324?lang=pt-BR e assinar o termo de 

participação, documento por meio do qual a escola se compromete a aplicar, 

integralmente, o material didático, conforme a proposta pedagógica. 
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5.         Sendo assim, solicitamos o empenho para divulgação e incentivo do programa 

“Um por Todos e Todos por um! Pela ética e cidadania (UPT)”, na unidade escolar. 

Em anexos, seguem o Termo de participação assinado pela Seduc e as Orientações para 

participação do Programa e Perguntas frequentes. 

 

6.            Ressaltamos que todas as informações sobre o Programa podem ser conferidas 

por meio do o link https://www.gov.br/cgu/pt-br/educacao-cidada/programas/upt. 

 

7.          Ante o exposto, colocamos a Técnica de Supervisão e Fortalecimento da Gestão 

Escolar Lucélia Sousa à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio do 

telefone: (63)3411-5014/99244-2221. 

 

   

                 Atenciosamente, 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína. 
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