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Instruções
Tema: “Escreva uma mensagem para um adulto sobre o mundo em que vivemos.” 

O preenchimento de todos os campos assinalados com asterisco (*) dessa ficha é obrigatório para a participação no 
concurso. A ausência de informações ou a não concordância expressa com o que está previsto no regulamento será 
condição para desclassificação do referido concurso. Depois de preenchida, a ficha deve ser assinada pelo(a) dire-
tor(a) da escola e pelo(a) aluno(a) concorrente. A assinatura de todos é obrigatória. A ficha de inscrição deve estar 
grampeada com a redação no formulário de redação, anexo ao regulamento.

DADOS
Nome completo do(a) aluno(a) * 

Data de nascimento do(a) aluno(a) *          
                                         

Sexo*    (  ) fem   (  ) masc Série que está cursando*

Nome dos pais ou responsáveis*

Telefone dos pais ou responsáveis (celular, fixo e whatsapp) * E-mail do aluno ou dos responsáveis

Nome da escola* 

Nome do Diretor ou Coordenador responsável pelo Concurso na escola * CNPJ da escola*

Endereço da escola*

Bairro* Cidade*    Estado*

CEP* Telefone da Escola*

Quantidade de alunos da escola* E-mail da escola

Declaro para todos os fins que li o Regulamento do 49º Concurso Internacional de Redação de Cartas e aceito todas 
as condições ali expressas, principalmente sobre a autoria exclusiva da redação, responsabilidade da escola, condi-
ções de participação, direitos autorais das redações inscritas e que o aluno acima inscrito não é parente, de até 3º 
grau, de membros da Comissão Julgadora Escolar e/ou da Direção da escola. 
Assumo a responsabilidade pelas informações e ações previstas no Regulamento publicado no portal dos Correios 
(https://www.correios.com.br/concursocartas) 

___________________________________________________
Assinatura acima do(a) diretor(a) da Escola*
Nome completo*:
CPF*:

___________________________________________________
Assinatura acima do(a) aluno(a) concorrente*
Nome completo*:
RG ou Certidão de Nascimento*:
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