GUIA DO PROFESSOR
10º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO

Prezado professor,
A seguir listamos os passos para a participação no 10º Concurso de Desenho e Redação da CGU 10º CDR:
1) Conhecer o Edital
http://www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos/10o-concurso-de-desenho-e-redacao-dacgu-2018
2) Conhecer esse “Guia do Professor” e as orientações nele contidas.
3) Realizar a inscrição por meio do sistema eletrônico no link a seguir:
https://concursos.cgu.gov.br
4) Realizar o envio dos trabalhos também no sistema eletrônico acima citado (upload dos
arquivos).
5) ATENÇÃO: o edital não prevê envio de trabalhos por e-mail ou pelos Correios.

REGULAMENTO DO CONCURSO
1) Categorias
O 10º CDR tem 14 categorias para envio dos trabalhos, a escola deve enviar somente 01 (um)
trabalho por categoria:
Categoria

Tipo de trabalho

1.º ano do Ensino Fundamental

Desenho

2.º ano do Ensino Fundamental

Desenho

3.º ano do Ensino Fundamental

Desenho

4.º ano do Ensino Fundamental

Desenho

5.º ano do Ensino Fundamental

Desenho

6.º ano do Ensino Fundamental

Redação

7.º ano do Ensino Fundamental

Redação

8.º ano do Ensino Fundamental

Redação

9.º ano do Ensino Fundamental

Redação

1.º ano do Ensino Médio

Redação

2.º ano do Ensino Médio

Redação

3.º ano do Ensino Médio

Redação

Educação de Jovens e Adultos

Redação

Escola Cidadã

Plano de mobilização

Observar que a escola deverá escolher entre todos os trabalhos realizados pelos alunos, apenas
um para concorrer em cada categoria. O envio de mais de um trabalho por categoria implica
desclassificação de todos os trabalhos enviados.
Para concorrer na categoria Escola Cidadã, a escola deve preencher e enviar, por meio do sistema
eletrônico, o formulário de Plano de Mobilização com todas as informações obrigatórias. Caso haja
informações insuficientes ou o tamanho dos arquivos enviados excedam o limite estabelecido no
edital o trabalho será desclassificado.
Os professores orientadores dos 03 (três) melhores trabalhos de cada categoria também serão
premiados.
2) Realização dos trabalhos
A confecção do trabalho deve ser realizada em sala de aula e em formulário padrão disponível no
site Portalzinho da CGU para impressão. A pertinência ao tema e o limite de linhas devem ser
observados. O gênero gramatical e artístico é livre. Trabalhos em desconformidade com estas
regras e outras dispostas no edital serão desclassificados.
3) Inscrição e envio dos trabalhos
A inscrição da escola e dos trabalhos deve ser feita de forma eletrônica, obrigatoriamente pelo
site: https://concursos.cgu.gov.br
Observar que o edital não prevê o envio de trabalho pelos Correios!

APRESENTAÇÃO DO GUIA
O presente Guia propõe-se a servir como apoio aos professores para o desenvolvimento de
atividades (desenhos e redações) relacionadas ao tema: “SER HONESTO É LEGAL! ”.
Ao promover o 10º Concurso de Desenho e Redação, a CGU busca estimular, entre professores,
estudantes e seus familiares, a conscientização e a disseminação dos valores e princípios próprios
à condição do ser humano, visando a formação de um adulto verdadeiro, um cidadão pleno, uma
pessoa que usa de sabedoria e de bom senso para viver e conviver com o semelhante.
Os valores como respeito, dignidade, paz, amor, amizade, honestidade, entre outros são
necessários para formação social do ser humano na educação e reeducação dos alunos, levandoos a pensarem sobre a importância da honestidade em suas ações no âmbito escolar, familiar e
social.
Esse guia descreve, de forma simplificada, valores relacionados à honestidade, ética e cidadania, a
fim de que os conceitos possam ser compreendidos por estudantes de todas as idades.

TEMA

SER HONESTO É LEGAL!
COMO TRABALHAR O TEMA?
Professor,
No 10º CDR você abordará o tema: “SER HONESTO É LEGAL! ”, tema de extrema relevância para a
formação da personalidade e do caráter do indivíduo e para a vida em sociedade. O propósito da

CGU é incentivar uma mudança de cultura na sociedade brasileira por meio da valorização da
integridade, da honestidade e dos valores éticos.
Procure desenvolver estratégias de mobilização sempre voltadas para o lado positivo (evite os
exemplos negativos relacionados à corrupção e à falta de honestidade), com atividades que
abordem a honestidade na prática, valorizando sempre a integridade, mostrando exemplos de
integridade na comunidade e no país e buscando despertar o pensamento de que uma conduta
honesta em todas as áreas da vida é muito importante para o crescimento pessoal e prosperidade
da nação.
Você também pode contar com a utilização do reforço positivo, técnica comportamental que
incentiva bons comportamentos. É uma técnica simples e eficaz. Após um comportamento que
queiramos que se repita aplicamos um incentivo e assim, esse comportamento tem maior
probabilidade de voltar a ocorrer.
A honestidade está entre as características mais valorosas de qualquer pessoa. Quanto maior o
grau de honestidade de um grupo social, maior é a sua capacidade de respeitar ao outro e de se
respeitar, de não se desviar do bom caminho, de não delinquir e nem assumir posturas
corruptíveis em algum momento da vida.
Conduza o aluno a refletir, imaginar, dialogar, comunicar, brincar, criar, escrever, desenhar e
expressar-se artisticamente seguindo os valores da honestidade e da cidadania!

SOBRE A HONESTIDADE
O que é honestidade?
Honestidade designa o ato de ser honesto. É ser verdadeiro e correto; acima de tudo honrar a si
mesmo e ao outro, é obedecer incondicionalmente às regras existentes na sociedade em que se
vive. Etimologicamente, a palavra honestidade origina-se do latim “honos” que remete para
dignidade, aquilo que é digno e honroso.
Honestidade é não fraudar, não mentir, não enganar, é ser decente e fiel aos princípios morais e
éticos estabelecidos. Honestidade é falar a verdade e agir com sinceridade. O indivíduo honesto
repudia a malandragem e a esperteza de querer levar vantagem em tudo.
Quando tentamos esconder nossas ações que sabemos que são erradas, quando não agimos da
forma que sabemos que é o mais correto a se fazer ou quando tentamos esconder uma verdade
enganando alguém para tirarmos vantagem, estamos infringindo o princípio da honestidade.
Sinônimos de Honestidade
Dentre os sinônimos de honestidade, listados nos dicionários, podemos citar alguns como:
integridade, seriedade, honradez, retidão, virtude, sinceridade, dignidade, lealdade, lisura,
imparcialidade e vários outros que conseguem trazer dentro de sua estrutura o mesmo poder que
carrega a palavra original.
Antônimos de Honestidade
De acordo com os dicionários, são antônimos de honestidade: impostor, mentiroso, malfeitor,
malandro, safado, enganoso, hipócrita, enganador, charlatão, cínico, corrupto, larápio, vigarista,
dissimulado, canalha, espertalhão, sujo, vil, desonesto, desleal, falso, traidor, trapaceiro, malvado,
bandido, entre outras palavras.

O que são os Valores Humanos Universais?
Os chamados valores universais são os pilares para a convivência entre cidadãos de todo o mundo. Eles
foram definidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada na Assembleia
Geral das Nações Unidas (ONU) de 10 de dezembro de 1948. Criada logo após o término da Segunda
Guerra Mundial (1939 1945), o grande foco da Declaração Universal era garantir o direito de igualdade
entre os povos sem ir contra a diversidade das muitas culturas espalhadas pelo mundo. Os valores
descritos nessa declaração têm como objetivo principal nos ajudar a ver a diferença entre o certo e o
errado. Eles foram pensados para mostrar a cada um de nós a melhor maneira de agir para conviver
bem com pessoas e culturas diferentes.
Quais são os Valores Humanos Universais?
Os Valores Humanos Universais: Verdade, Paz, Amor, Ação Correta e Não-Violência são os
fundamentos da proposta e atuam como pilares indispensáveis à construção do caráter do Ser
Humano. Acreditamos que trabalhar com estes pilares contribui para a construção de uma nova
cultura, de uma nova mentalidade, de um novo modo de ser, de pensar e de agir no mundo,
porque, ao se trabalhar com os Valores Humanos, trabalha-se com todas as dimensões do Ser
Humano.
A importância de ser honesto
A honestidade é uma das virtudes mais importantes na família, no trabalho, na sociedade e na
política. O fundamento da honestidade é refletido no termo honra, é o ato, qualidade ou condição
de ser honesto, termo aplicável tanto às pessoas quanto às organizações e instituições em relação
aos seus atos ou declarações; quando estas, que praticam a honestidade, são destacadas como
aquelas não propensas a enganar, mentir ou fraudar.
A honestidade é um dos valores mais importantes na formação da personalidade e do caráter do
indivíduo. Desde que as crianças começam a ter algum tipo de entendimento, observam as ações
e as palavras dos pais e de todos quantos fazem parte do seu convívio, daí a necessidade de
demonstrar a honestidade nas situações cotidianas e em tudo que fizermos.
Sem transmitir os Valores Humanos Universais não há como formar cidadãos éticos e preparados
para viver em sociedade. Os valores são necessários para a formação social do Ser Humano, na
educação e reeducação dos alunos, levando-os a pensarem em suas ações no âmbito escolar,
familiar e social.
Não se pode cobrar a honestidade de uma sociedade, se a honestidade não fizer parte dos
ensinamentos primordiais da criança. O objetivo de se ensinar Valores Universais ao público
infanto-juvenil é para que eles comecem a fazer pequenas, mas significativas mudanças, aos
poucos no mundo, tornando-o um lugar melhor para todos.
Num país como o nosso, em que a percepção e a realidade da corrupção atingem patamares
alarmantes, seria um progresso enorme conseguir que todos os políticos tomassem atitudes
honestas. Cobramos tanto dos políticos para que sejam honestos, mas esquecemos de olhar para
nós mesmos. Como estamos vivendo? Será que somos honestos? Que façamos a diferença, que a
honestidade comece por nossas atitudes do dia a dia, que sejamos o exemplo!

Como praticar a honestidade?
A honestidade não está relacionada somente ao que você diz ou faz para as outras pessoas, mas
também diz respeito a você. Ser honesto consigo mesmo e agir de forma verdadeira com relação a
seus sentimentos e pensamentos também é importante. Primeiramente você deve ser honesto
com você, admitir suas falhas e tentar corrigi-las, pois assim poderá ser honesto com o próximo.
Frases que podem ser trabalhadas com os alunos:
▪

A honestidade é a base de todos os relacionamentos - MANTENHA A INTEGRIDADE SEMPRE!

▪

Ser honesto requer uma dose de humildade - SEJA HUMILDE!

▪

Um mau comportamento também é uma forma de desonestidade - APLIQUE A HONESTIDADE EM TODAS AS
SITUAÇÕES!

▪

Muitas vezes a honestidade é embaraçosa e pode causar conflitos, mas a verdade deve prevalecer - DIGA
COISAS HONESTAS COM DELICADEZA E EDUCAÇÃO!

▪

Ser honesto consigo próprio tem a ver com conhecer e aceitar a si mesmo - ACEITE A SI MESMO,
INCLUSIVE SEUS DEFEITOS!

▪

É por meio de pequenos atos que se criam as raízes firmes - MUDE SEU COMPORTAMENTO, SEMPRE É
TEMPO DE MUDAR!

▪

A honestidade tem a ver com gentileza - SEJA GENTIL!

▪

A verdade sempre aparece e o barco da mentira afunda com você junto - NÃO ENTRE NESSE BARCO!

▪

A desonestidade pode diminuir a autoestima, aumentar a pressão arterial, estressar e enfraquecer o sistema
imunológico - SEJA HONESTO! É UMA MANEIRA FÁCIL DE CUIDAR DE VOCÊ E ATÉ DA SUA SAÚDE!

▪

Tem dúvidas se a ideia de honestidade é a melhor política? COLOQUE-SE NO LUGAR DA OUTRA PESSOA!

▪

Jamais minta, independentemente do tamanho da mentira e da intenção - HABITUE-SE A PRATICAR A
VERDADE!

Exemplos de honestidade:

DICIONÁRIO DA CIDADANIA
Cidadania: é uma condição de cada indivíduo que nasce em um país, tendo ele ou ela de seguir regras, regimes,
diretrizes, bem como, possuindo o direito de vir e ir dentro das normas estabelecidas do país. São os direitos e
deveres de cada um.
Honestidade: honestidade designa o ato de ser honesto. É ser verdadeiro e correto; acima de tudo honrar a si mesmo
e ao outro, é obedecer incondicionalmente às regras existentes.
Moral: é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam
o comportamento humano dentro de uma sociedade. As regras definidas pela moral regulam o modo de agir das
pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e com os bons costumes.
Ética: significa tudo aquilo que está relacionado com o comportamento íntegro do ser humano e sua postura no meio
social. Ético refere-se à Ética, uma parte da filosofia que estuda os princípios morais que orientam a conduta humana.
Honra: conjunto de qualidades morais entre as quais se destacam honestidade, probidade, dignidade e retidão.
Decência: conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade; dignidade, correção, decoro
Pudor: sentimento de vergonha com respeito a atos que ferem as qualidades de caráter de um indivíduo, como a
decência, a honestidade, a honra.

Dignidade: qualidade de quem é digno, ou seja, de quem é honrado, exemplar, que procede com decência, com
honestidade.
Integridade: significa a qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão,
imparcialidade.
Caráter: é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um
grupo. É a firmeza e coerência de atitudes.
Decoro: acatamento das normas morais; dignidade, honradez.
Altruísmo: atitude de amor ao outro; ausência de egoísmo. Por vivermos em sociedade, dependemos continuamente
uns dos outros. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver sozinho; somos seres sociais. Por isso, para sermos
cidadãos comprometidos, precisamos nos preocupar com a coletividade, com o bem-estar de todos.
Fraternidade: é a união harmoniosa entre os indivíduos, baseada na dignidade e na igualdade entre todos os seres
humanos. Agir com fraternidade é tratar os outros como se fossem nossos irmãos.
Solidariedade: relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada
elemento do grupo se sinta na obrigação de apoiar o outro. A solidariedade é muito importante na vida em sociedade,
pois permite que os indivíduos se preocupem uns com os outros e se apoiem quando necessário. Uma sociedade
solidária é uma sociedade mais unida, forte e feliz.
Respeito: é um sentimento positivo que condiz com o ato ou efeito de respeitar, assim como de ter apreço e
consideração por algo ou alguém. Outro uso do termo respeito é quando alguém fala sobre um tema específico com
respeito, por exemplo, sobre diferentes crenças, condutas ou religiões. Isso quer dizer que o indivíduo debateu sobre
o assunto de forma sensível e prudente.
Verdade: é uma palavra que está diretamente relacionada a tudo aquilo que representa o que de fato é real e
concreto dentro do sistema de valores do ser humano. É a ausência da mentira, é ser completamente verdadeiro e
sincero. O termo refere-se à fidelidade, estabilidade, lealdade, caráter e principalmente honra.
Sinceridade: é ser honesto, transparente consigo mesmo e com o outro, é mostrar ao outro a verdade ou opinião sem
criticá-lo, deixando claro sua posição. Utiliza-se a palavra sinceridade para definir o traço de caráter ou a
personalidade de uma determinada pessoa, é uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal.
Confiança: é um conceito positivo, sentimento de certeza, tranquilidade, sossego, daquele que confia na probidade de
alguém ou algo, crédito, segurança, crença de que algo é de qualidade superior e não falhará, sentimento de
segurança e respeito em relação às pessoas com quem se mantém relações de amizade ou negócios.
Tolerância: Ato ou efeito de tolerar, de admitir, suportar; qualidade ou condição de ser tolerante, paciente. A
tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação e admitir, nos outros, maneiras de pensar, de agir e de
sentir diferentes ou mesmo completamente opostas às adotadas por si mesmo.
Igualdade: é a ausência de diferença. A igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições,
possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou
pessoas. A palavra igualdade está relacionada com o conceito de uniformidade, de continuidade, ou seja, quando há
um padrão entre todos os sujeitos ou objetos envolvidos.
Benignidade: qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade
e a benevolência.
Justiça: particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos, por exemplo. É o
princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal.
Compaixão: é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à
tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o outro a superar os seus problemas, consolando e dando
suporte emocional.
Disciplina: obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Também pode
se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Do ponto de vista social, a disciplina ainda

representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa que cumpre as ordens existentes na
sociedade.
Discernimento: significa o ato de discernir ou fazer uma apreciação em relação a algo. É sinônimo de critério, escolha,
reflexão. Discernir é conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas.
Responsabilidade social: diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com
a sociedade em geral. Visando buscar um mundo mais justo através de ações que irão contribuir para o bem estar da
comunidade e/ou empresa.
Humildade: é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas
responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é
pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade
e honestidade. É um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações,
com modéstia e ausência de orgulho.
Valorizar diferenças: significa compreender que as diferenças são inerentes à existência humana e que,
fundamentalmente, são elas que tornam interessante a vida em sociedade. Cada indivíduo deve contribuir à
coletividade com aquilo que tem de melhor. Por isso, em vez de excluir, constranger ou desprezar as pessoas
diferentes de nós, devemos aceitá-las com respeito e fraternidade.
Alteridade: é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o ser humano social interage e interdepende
do outro. Não significa que tenha de haver uma *concordância*, mas sim uma *aceitação* de ambas as partes.

Referências:
https://conceitos.com
https://pt.wikipedia.org
https://br.guiainfantil.com
http://www.paulus.com.br
http://michaelis.uol.com.br
http://www.noticialivre.com.br
http://www.apostolica.com.br
http://www.gazetadigital.com.br
http://p3.publico.pt/actualidade
https://www.significados.com.br
http://centraldefavoritos.com.br
https://www.meusdicionarios.com.br
http://www.dicionarioinformal.com.br

