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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 

 

Informamos que se encontram abertas as inscrições para o 11º Concurso de Desenho e 

Redação, promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU).  

Neste ano, o concurso tem como temática “Faça o que é certo, ainda que ninguém veja!” e 

poderão participar TODOS os estudantes do 1º ao 9º anos e de turmas de Educação de Jovens e 

Adultos.  

Os estudantes do 1º ao 5º ano deverão concorrer na modalidade DESENHO (ver Edital – 

Artigos 7º e 8º). Quanto aos demais (6º ao 9º ano e EJA), deverão concorrer na modalidade 

REDAÇÃO (ver Edital – Artigos 9º e 10º). Também é possível a escola participar com o 

desenvolvimento de um PLANO DE MOBILIZAÇÃO (ver Edital – Artigos 11º e 12º).  

As inscrições e o envio dos trabalhos deverão ser feitos pela própria escola até 23 de agosto 

de 2019, no endereço eletrônico https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-

redacao, onde constam os formulários (de desenho, de redação e do Plano de Mobilização), 

Tutorial de Inscrição e o Guia do Professor acerca do concurso.   

Ressaltamos a importância da leitura detalhada do Edital nº 3/2019 – CGU, da mobilização de 

estudantes, professores e equipe gestora nesta ação e de informar às Divisões as inscrições 

realizadas, através dos e-mails (DAI – divisaodosanosiniciais@gmail.com; DAF - 

divisaoanosfinais@gmail.com; DEJA –  eja.pcr@gmail.com; DEE – dee.recife@gmail.com ).   

Em caso de dúvidas, ligar para a Divisão de Anos Iniciais (DAI – 3355-5962/5963 – falar com 

Lúcia Machado), Divisão de Anos Finais (DAF – 3355-5958/5959 – falar com Ivanildo), 

Divisão de Educação de Jovens e Adultos (DEJA – 3355-5960/5961 – falar com 

Mauro/Cecília), Divisão de Educação Especial (DEE – 3355-5972/5973 – falar com Wânia 

Muniz).  

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 
 
 
 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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