PROGRAMA:
SEMEANDO A CIDADANIA FISCAL
AÇÃO:
CONCURSO DE REDAÇÃO
“CONSCIÊNCIA CIDADÃ” 3ª EDIÇÃO

OBJETIVOS

O concurso de redação “Consciência Cidadã” 3ª edição, atende um
dos principais objetivos da entidade: a Educação para a Cidadania
Fiscal, esclarecer o cidadão quanto a seu importante papel na
sociedade. É uma das sementes plantadas para o desenvolvimento
da cidadania junto a jovens e adultos.
Identificar nos jovens a percepção sobre os temas: cidadania,
impostos, sua função socioeconômica, a importância do controle
social e combate a corrupção. Dessa forma, estimulá-los à
participação na comunidade, desempenhando o papel de todo
cidadão, fiscalizando atos da administração pública quanto à
qualidade na aplicação dos recursos públicos.

TEMAS E PREMIAÇÕES
Temas:
Categoria “a”: “O que você tem a ver com a corrupção?”
Categoria “b”: “Qual o papel do cidadão no combate a corrupção?”
Categoria “c”: “Como ser uma área livre de corrupção?”
Premiação:
Categoria A, B, C:
1º lugar: Tablet
2º lugar: Smartphone
3º lugar: MP4
4° lugar: Bolsa de Estudos Pet Cursos
Entre as Escolas/Colégios que participarem será sorteado Datashow, um para cada
categoria.
O nome do professor(a) registrado no formulário de redação indicado pelo aluno,
classificado em primeiro lugar, por categoria, receberá um Tablet.
Os prêmios da 3ª edição foram adquiridos por meio de doação da Receita Federal,
mediante apresentação antecipada de projeto escrito.

CRONOGRAMA E METODOLOGIA

O concurso é realizado de acordo com o seguinte cronograma:
Fase do planejamento: julho e agosto.
Fase da execução - palestras: setembro.
Fase da execução - redações: outubro.
Fase de execução - correções: novembro.
Fase de conclusão: dezembro.

RESULTADOS

Etapa Palestras: 25 realizadas em parceria com o Ministério Público do Estado do
Paraná Dr. Tiago Trevizoli Justo com o tema do Movimento Paraná sem Corrupção,
cerca de 4.000 estudantes participaram.
Etapa Redações:
Categoria A – 5° e 6° ano do ensino fundamental, com 29 escolas participando,
somaram um total de 1062 redações.
Categoria B – 7° e 8° ano do ensino fundamental, com 14 escolas participando,
somaram um total de 1232 redações.
Categoria C – 9° ano do ensino fundamental e 1° ano do ensino médio, com 16
colégios participando, somaram um total de 994 redações.
IMAGENS

