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Senhores (as) Professores (as) Coordenadores (as) 
Regular e PEI (EFAI, EFAF, EM), 

 

Estão abertas as inscrições para o Concurso Internacional de 
Redação de Cartas para Jovens. A iniciativa acontece todo ano e é 

promovido pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na 
Suíça. O objetivo do concurso é relembrar e manter a tradição da 

escrita e envio de cartas. 

No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é 

desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta 
etapa – fase internacional – fica a cargo da UPU. A primeira melhor 

redação de cada estado segue para a fase nacional, onde serão 
selecionadas as três melhores cartas. A primeira colocada irá 

representar o Brasil na fase internacional. 

Público-alvo: Estudantes do ensino fundamental e médio 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. 

Tema 2020: “Escreva uma mensagem para um adulto sobre o 

mundo em que vivemos”. 

Período de inscrições: 10/02/2020 a 20/03/2020. 

Como deve ser a redação:  

A redação deve ser uma carta argumentativa recente e inédita 

escrita de próprio punho escrita em língua portuguesa e conter no 
máximo de 800 palavras. Deverão ser contadas apenas as palavras, 

excluindo os caracteres (pontuação e espaços). A data, a saudação e 
o endereço também serão contados, uma vez que são elementos 

constitutivos de uma carta. As palavras separadas por hífen ou 
apóstrofo serão contadas como uma única palavra. 



As redações não podem conter referências ao Brasil como 

país de origem do autor da carta. Esse impedimento visa assegurar 
a imparcialidade do júri internacional que, no momento do julgamento, 

desconhece autor e país de origem da carta. 

A carta deve estar alinhada ao padrão internacional, ou seja, 
conter os três componentes de base de uma carta: data, fórmulas de 

cortesia e de saudações e assinatura. 

As redações devem ser redigidas de próprio punho, com caneta 

esferográfica preta ou azul. Preferencialmente, usar o formulário de 
redação do Concurso (anexo e também disponível para impressão no 
portal dos Correios http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-

cultura/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas). Não é obrigatório o uso do 

formulário, porém é recomendável que ele seja utilizado para facilitar 

a compreensão pelo aluno do padrão internacional de redação de 
cartas. 

No link http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-

cultura/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas estão disponíveis cartas 

vencedoras de edições anteriores do concurso que podem servir de 

referência, caso haja dúvidas quanto ao gênero textual definido para o 
concurso.   

 

Etapa escolar: 

Poderão ser apresentadas, no máximo, 2 (duas) redações por 
escola, de alunos diferentes, escolhidas por meio de seleção interna. 

Devem ser enviados, em um único envelope os documentos 
abaixo:  

a. Redação redigida de próprio punho, com caneta esferográfica 
preta ou azul, preferencialmente na folha pautada específica do 49º 

Concurso Internacional de Redação de Cartas (anexa). 

b. Ficha de inscrição específica do 49º Concurso Internacional de 

Redação de Cartas preenchida (anexa).  

Forma de envio: 

As duas redações selecionadas na escola, junto com as fichas de 

inscrição devem ser alocadas em um mesmo envelope. Este deve ser 
postado (Carta registrada ou Sedex, ambos com aviso de 

recebimento (AR)) endereçado a: 

http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-cultura/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
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Prazo para postagem das redações selecionadas nas 
escolas: 20/03/2020. 

Divulgação do resultado:  estará disponível, no site dos 

Correios, os resultados estadual e nacional em 04/05/2020. A 
Diretoria de Ensino de Piracicaba também divulgará, via Rede, o 

resultado. 

Premiação: 

Serão premiados:  
• Os três primeiros colocados na etapa internacional;  

• Os três primeiros colocados na fase nacional;  
• O primeiro colocado de cada estado, na fase estadual. Nas fases 

estadual e nacional os prêmios serão concedidos aos alunos 
vencedores e suas escolas. 

 

O reconhecimento dos vencedores da fase nacional (1º, 2º e 3º 
colocados) será realizada no mês de outubro/2020, na Administração 

Central dos Correios, em Brasília, durante a solenidade de 
comemoração do Dia Mundial dos Correios. Além dos estudantes 

vencedores, participarão os pais ou o responsável legal e o diretor ou 
professor da escola. 

Premiação Nacional: 

Além do prêmio em dinheiro, o(a) aluno(a) e a escola (s) 

recebem:  



• Certificado;  

• Troféu;  
• Viagem para o evento de reconhecimento nacional - O(a)s 

aluno(a)s viajam com seus pais ou responsável legal e com o(a) 

diretor(a) ou o(a) professor (a) de sua escola. O resultado desta etapa 
será publicado no portal dos Correios. A premiação será paga por meio 

de repasse do respectivo valor, com a dedução dos impostos devidos, 
até outubro/2020, desde que cumprido o item 7.3.1 do regulamento 

(anexo). Os alunos e as escolas vencedoras receberão comunicação 
dos Correios com informações detalhadas sobre a premiação. 

 

Premiação Internacional  

Os classificados em 1º, 2º e 3º lugares nesta etapa receberão 
medalhas especiais na modalidade ouro, prata e bronze, 

respectivamente, um certificado, bem como outros prêmios para 
comemorar seu sucesso (estes outros prêmios serão definidos pela 

UPU). Os autores que receberem uma menção honrosa também 
recebem um certificado, bem como outros prêmios (definidos pela 

UPU). 

Se ganhar a etapa internacional o aluno vai até a Suíça? Caberá, 
exclusivamente, a União Posta Universal (UPU) definir sobre prêmios, 

extras, da etapa internacional. No documento internacional a UPU 
assegura que os classificados em 1º, 2º e 3º lugares receberão 

medalhas especiais na modalidade ouro, prata e bronze, 
respectivamente, um certificado, bem como outros prêmios para 

comemorar seu sucesso (estes outros prêmios serão definidos pela 
UPU). O primeiro colocado na etapa internacional também pode 

receber premiação definida exclusivamente pela UPU. Os autores que 
receberem uma menção honrosa também recebem um certificado e 

podem também receber outros prêmios definidos pela UPU. 

Outras informações estão disponíveis no Regulamento (anexo) e 
também no site do concurso: http://www.correios.com.br/sobre-os-

correios/educacao-e-cultura/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas 

Atenciosamente, 

Joyce Fava Ariozo 

Rosane de Paiva Felício 

PCNPs – Língua Portuguesa 

 

  De acordo, 

 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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