ANEXO 3
FORMATO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE BOAS PRÁTICAS1/


Instituição: Controladoria-Geral da União



Título: Programa “Um por Todos, Todos por Um!”. O programa tem como tema
educação cidadã e se insere no item 4 do Compromisso de Lima.



Descrição da boa prática: Criado em 2008, o programa “Um por Todos e Todos por
Um! Pela ética e cidadania” é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU),
em parceria com o Instituto Maurício de Sousa, que visa despertar nos estudantes do
Ensino Fundamenta o interesse por temas relacionados à ética e à cidadania. Em 2018, a
Portaria nº 1840/2018 ampliou o alcance do "Um por Todos" e permitiu a participação
de outros entes governamentais (prefeituras e estados), entidades privadas e instituições
educacionais que tenham interesse em executar o programa em suas comunidades, por
meio da assinatura de Termo de Adesão. Por meio de parceria com o o Ministério da
Educação (MEC) e o Serviço Nacional de aprendizagem (Senar), o programa foi
reformulado e ampliado em 2019, e assim contará com materiais didáticos para todos os
anos iniciais do Ensino Fundamental, além de toda a adaptação desses materiais para
um formato digital e interativo que será disponibilizado em modo online e offline.
Todos os materiais - manual do professor, caderno do estudante, revistas em
quadrinhos, jogos, tirinhas animadas e filmes animados - estão sendo alinhados aos
objetivos gerais e específicos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino
Fundamental.




Motivos e importância: Trata-se de um rico projeto de caráter artístico-pedagógico
dirigido a crianças do Ensino Fundamental, que prevê a participação de educadores, das
famílias e da comunidade como um todo, tendo a escola como núcleo principal do
desenvolvimento das ações. O projeto tem os seguintes objetivos:
- Disseminar valores e padrões éticos de conduta na comunidade escolar, bem como na
sociedade na qual está inserida, de modo que os conceitos de transparência, ética,
controle social e cidadania.
- Ações educativas que levem à formação ética e moral de todos os membros que atuam
nas instituições escolares
- Exercer a democracia e a convivência social nas escolas e nas comunidades;
- Promover a autoestima, condição essencial para ser um cidadão pleno de suas
capacidades;
- Promover a valorização das diferenças e a igualdade de oportunidades para todas as
pessoas;
- Construir valores sociais permanentes, laços comunitários, responsabilidades sociais;
- Desenvolver a consciência própria da condição humana, da cidadania universal
voltada para a preservação do Planeta, da paz e da harmonia entre os povos.
Enfoque: O projeto foi desenvolvido a partir de metodologia didática elaborada por
equipe pedagógica, com enfoque em crianças do Ensino Fundamental. Para tanto, foi
firmado Termo de Parceria nº 20/2008, com o Instituto Maurício de Sousa, que
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cedeu os personagens da famosa “Turma da Mônica” para tornar o material
lúdico e atrativo para o público-alvo.


Implementação: No segundo semestre de 2009, foi implantado um piloto do “Um por
Todos” em 61 escolas de todo o país. Na oportunidade, foram capacitados 180
profissionais. Servidores da CGU e coordenadores de ensino atuaram como
multiplicadores, transmitindo conhecimento a professores que, por sua vez, ministraram
o conteúdo do programa a aproximadamente 18 mil crianças. Em 2011, a ação foi
estendida a 500 escolas públicas e particulares de ensino, alcançando cerca de 290 mil
participantes. A CGU ampliou o alcance em outubro de 2014, com a publicação da
Portaria nº 2.308/14, que permitiu a adesão ao projeto por entes governamentais
(prefeituras e estados) e entidades privadas de ensino, que tenham interesse em executar
o programa nas escolas. Nessa nova fase, a iniciativa foi ampliada para 1.064 escolas,
atendendo a 90.842 alunos e capacitando mais de 3.343 professores.
Em 2015, parceria firmada entre a CGU, o Ministério da Educação e o Ministério da
Justiça viabilizou a impressão de 250 mil kits para todo o país. As escolas escolhidas
foram as participantes da última edição do programa, ocorrida em 2014, e cerca de
1.500 escolas escolhidas com base no Pacto Nacional para Redução de Homicídios do
Ministério da Justiça, por estarem situadas nos municípios com maior vulnerabilidade.
O programa alcançou a marca de 148.743 alunos, 6.283 professores e 1.857 escolas
participantes. Em 2017, participaram da execução: 1.304 escolas, 3.703 professores e
94.257 alunos. O monitoramento, realizado pela CGU, por meio de pesquisas realizadas
com diretores, professores e alunos, demonstrou que a aceitabilidade é alta entre os
participantes. Nas visitas realizadas pelos servidores da CGU, eles deram ênfase à
qualidade do material e à riqueza do conteúdo para ser trabalhado em sala de aula.
Já em 2019, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) e o Instituto Mauricio de Sousa, a Controladoria-Geral da
União (CGU) atualizou e adaptou todo o conteúdo do Programa Um Por Todos e Todos
Por Um! Pela Ética e Cidadania para uma versão digital e interativa. O objetivo é
permitir o acesso ao kit do material da Turma da Mônica, que traz assuntos sobre ética e
cidadania, a todos os alunos do Ensino Fundamental nas escolas públicas e privadas, do
1º ao 5º ano.
Resultado: O programa, ao final de todo o processo de elaboração e produção do
material, abrangerá revistas em meio físico e digital, além de vídeos, jogos e
brincadeiras, com aplicativos para smartphones e tablets. Os conteúdos serão repassados
por meio das historinhas e atividades com os personagens da Turma da Mônica, numa
linguagem acessível e atrativa para as crianças vivenciarem situações nas quais
precisam diferenciar o certo e o errado, em termos éticos. O programa dissemina
valores relacionados à democracia, participação social, responsabilidade cidadã e
respeito às diferenças.
Já no segundo semestre de 2019, a parceria permitirá que os temas relacionados
alcancem aproximadamente 2,5 milhões de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental
nas escolas públicas brasileiras, por meio da distribuição da revista física inicial do
programa "A gente se entende". O material reúne três histórias sobre leitura,
compreensão do mundo, comunicação, libras, cidadania, entre outros temas.
Com a digitalização de todos os conteúdos, a expectativa é sensibilizar cerca de 15,3
milhões de alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental nas escolas públicas e
privadas.



Cooperação técnica: A metodologia de desenvolvimento e difusão dos materiais, bem
como o conteúdo programático podem ser adaptados para outras realidades, de modo
que o projeto pode ser objeto de cooperação técnica a ser brindada pela ControladoriaGeral da União.



Acompanhamento: O acompanhamento é feito pela equipe técnica da CGU envolvida
no programa.



Lições aprendidas: Verificou-se, ao longo dos dez anos de implementação do Programa,
que, para que surtisse o impacto desejado, seria necessário garantir escala aos materiais
produzidos, de modo que um número significativo de escolas integrasse o material à sua
rotina de ensino. Essa percepção gerou a necessidade de envolver os atores responsáveis
pelo desenvolvimento das grades curriculares, trazendo o Ministério da Educação como
ator-chave no processo.



Documentos: https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/upt



Contato: Assessoria Especial para Assuntos Internacionais
assessoria.internacional@cgu.gov.br, +55 61 2020-6981
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