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Senhores 

GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 

 

A Secretaria de Educação divulga o 49º Concurso Internacional de Redação de 

Cartas, cujas inscrições seguem até o dia 20 de março de 2020. O concurso promovido 

anualmente pela União Postal Universal (UPU) e realizado no Brasil pelos Correios, objetiva 

estimular jovens e crianças a expressarem sua criatividade e a melhorarem seus conhecimentos 

linguísticos e consta de quatro etapas: escolar, estadual, nacional e internacional.  

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas escolas, que precisam concordar 

com o que está previsto no Regulamento e preencher a ficha de inscrição. A gestão escolar e o 

estudante autor da redação devem assinar a ficha de inscrição.  Depois enviar para os Correios 

a redação, junto com a ficha de inscrição, para o endereço do estado que está disponível no site 

dos Correios. Todas as informações sobre o Concurso Internacional de Redação de Cartas estão 

disponíveis em www.correios.com.br/concursocartas  

 Em 2020, o tema da redação é “Escreva uma mensagem para um adulto sobre o 

mundo em que vivemos” e deve ser uma carta argumentativa, escrita de próprio punho, em 

língua portuguesa, contendo os três componentes de base de uma carta: data, fórmulas de 

cortesia e de saudações e assinatura; e conter, no máximo, 800 palavras. Preferencialmente, 

usar o formulário de redação do Concurso, disponível para impressão no portal dos Correios. 

 Poderão participar do concurso estudantes da rede pública e privada de ensino com até 

15 anos de idade, 11 meses e 29 dias, completados até o dia 05/05/2020 (data na qual ocorre a 

inscrição da redação vencedora da etapa nacional na fase internacional, junto à UPU).  

 As escolas escolhem até 02 (duas) redações para participarem da etapa estadual. Depois, 

a primeira colocada da fase estadual concorre na fase nacional, onde é escolhida a 1ª colocada 

nacional que irá representar o Brasil na fase internacional que ocorre na Suíça.  

 Nas fases estadual e nacional, os prêmios serão concedidos aos estudantes vencedores e 

suas escolas (para mais detalhes acessar o portal dos Correios).  

 A divulgação no site dos Correios dos resultados estadual e nacional ocorrerá em 

04/05/2020.  

Em caso de dúvidas, ligar para a Divisão de Anos Iniciais (telefone 3355-5994) e falar com 

Ana Valéria ou Elisângela. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ÁQUILA MELO 
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

http://www.correios.com.br/concursocartas

