
ANEXO 3 

 

FORMATO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

SOBRE BOAS PRÁTICAS1/ 

 

 

 Instituição: Controladoria-Geral da União 

 

 Título: Concurso de Desenho e Redação. O Concurso aborda o tema da educação cidadã 

e conscientização pública, inserindo-se nos itens 4 e 5 do Compromisso de Lima. 

  

 Descrição da boa prática: A Controladoria-Geral da União (CGU) realiza anualmente o 

Concurso de Desenho e Redação, que visa despertar nos estudantes 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.  

 

 Motivos e importância: Considerando a importância de se envolver a cidadania desde a 

infância, bem como introduzir no ambiente escolar temas voltados à prevenção da 

corrupção e à promoção da ética e da integridade, foi criado o Concurso de Desenho e 

Redação da CGU. No âmbito do Concurso, escolas e professores são instados a 

desenvolver estratégias de mobilização e práticas pedagógicas para debater os temas 

com os alunos. A cada ano, um tema central é escolhido para motivar as discussões. Os 

trabalhos submetidos ao concurso devem obrigatoriamente ser realizados em sala de 

aula, de maneira individual, inédita e original. Acredita-se que a participação no 

Concurso inspira debates que impactam a vida dos alunos e aprimoram o dever de 

cidadania, com impacto no dia-a-dia e repercussões para o futuro.  

 

 Enfoque: O público-alvo do Concurso são estudantes dos ensinos fundamental e médio 

e da educação de jovens e adultos de escolas púbicas e particulares de todo o Brasil. 

Nas categorias de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os alunos podem concorrer com 

trabalhos do tipo “Desenho”. Nas categorias de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 1º 

ao 3º 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”. 

 

 Implementação: Para participar do Concurso, é necessário que as escolas interessadas 

realizem inscrição eletrônica em formulário padrão, preenchido com todas as 

informações solicitadas. Os trabalhos cadastrados são analisados por comissão formada 

por servidores da CGU, que atribuem nota e elegem os vencedores em cada categoria. 

Os vencedores são premiados com certificado de reconhecimento e algum item de 

premiação (como tablets e notebooks) adquiridos por meio de parcerias. 

 

 Resultado: O Concurso de Desenho e Redação da CGU está na 11ª Edição e já 

mobilizou mais de 3 milhões de participantes. Desde sua primeira edição em 2007, o 

concurso já contabilizou os seguintes números: 

• 3.036.744 estudantes mobilizados 

• 108.985  professores envolvidos  

• 17.422  escolas mobilizadas  

 

                                                 
1. Documento elaborado com base na “Metodologia para a apresentação de boas práticas relativas à 

prevenção e ao combate à corrupção e para a sua compilação, divulgação e promoção de sua 

utilização”, empregado pelos Estados no âmbito do MESICIC (Trigésima Reunião da Comissão 

de Peritos, de 12 a 15 de março de 2018, em Washington, D.C.). 



 Cooperação técnica: A boa prática poderia ser adaptada e servir a outros países. A CGU 

poderia fornecer a metodologia para desenvolvimento do concurso, bem como os 

materiais e campanhas de divulgação. 

 

 Acompanhamento: O desenvolvimento e os resultados do concurso são anualmente 

acompanhados por equipe técnica da CGU, que faz o levantamento das estatísticas de 

impacto. 

 

 Lições aprendidas: Ao longo das dez edições que já foram realizadas, foi detectada a 

necessidade de desenvolvimento de sistema para uniformizar e automatizar o 

recebimento dos desenhos e redações participantes do Concurso. Para tanto, a CGU 

implementou o sistema de Concursos (https://concursos.cgu.gov.br/), que permite às 

escolas se cadastrarem e inscreverem os trabalhos participantes. O sistema permite 

maior controle sobre os dados dos inscritos e serviu para aprimorar a gestão sobre o 

processo de avaliação dos trabalhos. Outra importante lição aprendida diz respeito à 

necessidade de envolver as escolas de todo o País para que a adesão fosse ampliada. 

Para tanto, foram desenvolvidas diversas peças de divulgação da iniciativa, disponíveis 

nos diferentes meios (cartazes, “posts” para uso nas redes sociais, arte animada, entre 

outros). 

 

 Documentos: A página do Concurso contém todas as informações necessárias, incluindo 

material de apoio e edital aberto para a próxima edição: 

https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao  

 

 Contato: Assessoria Especial para Assuntos Internacionais da CGU: 

assessoria.internacional@cgu.gov.br, +55 61 2020-6981 
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