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Na escola da turminha chegou a 
notícia de que haveria um con-
curso promovido pela CGU. Era um 
concurso de desenhos e redações 
com o tema “Ética e cidadania”.

“CGU” significa Controladoria-Geral 
da União. Ela é um órgão público responsá-
vel pelo controle do dinheiro público e por 
estimular a sociedade a participar.

Esse concurso abrange desenho 
e redação, e todos podem concorrer.

Qual será o 
prêmio, professora? Um computador novinho!

O alvoroço tomou conta da turma…

Mas, professora, como fica para 
nós? Disputaremos com crianças 
mais velhas das outras séries?

Se-
remos injustiçados!
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É uma boa pergunta, André, 
mas ninguém será injustiçado.

Os 
trabalhos serão julgados confor-
me a série de cada criança.

André começou a imaginar o quanto 
seria bom ganhar aquele prêmio…

O que eu poderia desenhar? 
Precisa ser bem legal! E se…

André! 
André!

O que foi? 
O que foi?

Esse prêmio já é meu! 
Sou muito boa em desenhos, 
não adianta nem tentar.

PUF!

Toda a empolgação e os sonhos 
do André ficaram pequenos.

No dia seguinte chegou o momento de 
fazerem os desenhos para o concurso.

André estava novamente empol-
gado, pois pensou a noite inteira 
até encontrar uma boa ideia.
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As crianças estavam concen-
tradas em seus trabalhos.

Riscos daqui e dali formavam os desenhos.
André estava confiante 
e animado. Usou lápis…

… borracha…
… caneta verde…

… azul…

… vermelha…

… e pre…

Opa! Onde está 
minha caneta preta?

André se abaixou para 
procurar na mochila.

Quando se levantou, viu Pa-
trícia rindo de seu desenho.

Eleficou muito triste, mas tentou esconder o choro.

Porém, Júlia, que também viu o 
desenho, motivou-o a continuar.

Seu trabalho está 
maravilhoso, André! Você 
tem muitas chances de 
vencer o concurso!
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Tenho, nada! 
O da Patrícia é 
que vai ganhar!

Deixe de 
dizer bobagens! 
O seu é o me-
lhor da classe!

Siga em frente e fi-
nalize o seu desenho.

André se recompôs e 
finalizou o trabalho.

Após a entrega do último desenho, fez-se na 
classe uma eleição para escolher o melhor. 
Para a alegria do André, seu trabalho venceu!

A professora enviou o 
trabalho para a CGU.

André nem dormia direito, espe-
rando o resultado do concurso.

Até que…
A CGU divulgou o 

resultado do concurso!

O vencedor foi o André!
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FIM

Nessa hora, a turma deu um grande gri-
to de alegria e correu abraçar o André.

Só Patrícia ficou bra-
ba, mas ninguém ligou.

No Dia Internacional Contra a Corrup-
ção, o prêmio foi entregue ao André.

Era  um computador 
novo, mais rápido e 
potente que o antigo.

O André é um bom vence-
dor, pois deu seu antigo 
computador a uma criança 
que nunca tivera outro…

E que pôde pela primeira vez 
acessar o Portalzinho da CGU, 
onde viu os desenhos vencedores!



Conheç
a nossa turminha!Visite
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ortalzinho.cgu.gov.br


