
  

 

 

 Concurso Internacional de 
Redação de Cartas: inscrições 

começaram dia 10/02 

   As inscrições para o 49°Concurso Internacional de Redação de 
Cartas começaram na segunda-feira, 10 de fevereiro. Promovido 
anualmente pela União Postal Universal (UPU), e realizado no 
Brasil pelos Correios, o concurso objetiva estimular jovens e 
crianças a expressarem sua criatividade e a melhorarem seus 
conhecimentos linguísticos, por meio da redação de cartas. 
Desenvolvida em parceria com escolas e estudantes de todo o 
país, em 2019 a iniciativa recebeu mais de 6 mil inscrições. 
     Em 2020, o tema da redação é: “Escreva uma mensagem 
para um adulto sobre o mundo em que vivemos”. Estudantes 
com até 15 anos, da rede pública e privada de ensino, podem 
participar com redações redigidas de próprio punho, com caneta 
esferográfica preta ou azul.  
     Os textos devem ser produzidos em língua portuguesa, ser 
relacionados estritamente ao tema e conter, no máximo, 800 
(oitocentas) palavras. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 
de março de 2020. 
     O primeiro colocado em cada Estado, e sua respectiva escola, 
receberão prêmios em dinheiro e participarão da fase nacional. 
Nesta segunda fase, também serão premiados os três melhores 
colocados. Além de troféu, os vencedores receberão certificado 
e prêmios de até R$ 10 mil.  
     O primeiro lugar nacional representará o Brasil na etapa 
internacional. O regulamento completo do Concurso 
Internacional de Redação de Cartas e o formulário de inscrição 
estão disponíveis no site dos Correios. 
http://correios.com.br/noticias/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas-

inscricoes-comecam-dia-10 

 

 
 

  

6º A /B /C  e  7ºA / B Professora Nara Reis Premiação R$ 10 mil reais 

8º A /C  e  9º A / C Professor Vitor Rocha Produção deve ser entregue ao professor para 
correção até dia 06 de março. 

1ª e 2ª série A (até 15 anos) Professora Cléa Maduro Inscrições até dia 13 de março para alunos do 
Perpétuo 
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