
 

MATERIAL EDUCATIVO 

 
  CARTÃO POSTAL: 

UMA VIAGEM IMAGÉTICA E TEXTUAL 
 

O objetivo deste material é oferecer subsídio para a produção de oficina em sala de aula.  

 

O professor deverá começar introduzindo o tema a partir das indagações: “Você sabe o que é 

um cartão postal? Já enviou ou recebeu algum?” 

 

O envio de cartões postais é uma prática antiga, que hoje tem menos força por conta dos 

avanços tecnológicos dos meios de comunicação. Esse tipo de correspondência breve, com 

uma imagem no verso, ainda é utilizado como modo de recordar e compartilhar momentos e 

sentimentos com pessoas que estão distantes. Com base nesse meio de comunicação, 

elaboramos um material educativo que poderá ser utilizado em sala de aula com alunos de 

diversas idades.  

A partir das percepções vivenciadas durante a apreciação de exemplos de cartões postais, os 

alunos poderão trabalhar em conjunto com o professor as potencialidades textual e imagética 

do cartão-postal. 

Objetivo:  Aproximar e confeccionar o gênero textual e imagético de um cartão postal com 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Faixa etária: 8 a 12 anos. 

Etapas para a aula: 

 

 Contextualizar a história e a função de um cartão postal; 

 Exemplificar as  diferentes imagens dos cartões postais; 

 Elaborar um desenho para ilustrar a parte frontal do cartão postal a partir das 

percepções visuais contidas na sala de aula ou na área externa da  observadas pelos 

alunos anteriormente. 

Elementos de composição  textual do cartão postal: 

 Destinatário – informação contida num campo à parte 

 Saudação inicial  

 Mensagem 

 Saudação final 

 Assinatura 

 



1. Destinatário – informação contida num campo à parte: 

Nome e endereço completo 
 

 

2. Saudação Inicial: 

Meu querido amigo  

Caríssimo 

Estimado 

Prezado  

Caro  

 

3. Mensagem: 

Conteúdo pessoal , relacionado com o gênero textual  do cartão postal. 

 

4. Saudação final: 

Seu filho... 

Seu amigo... 

Beijos 

Abraços 

Até mais! 

 

5. Assinatura: 

Nome 

Nome e sobrenome; Apelido 

 

6. CEP 

Código de Endereçamento Postal do endereço do Destinatário 

 

 

7. Selo e carimbo do Correio (caso o professor deseje promover a troca de cartões entre os 

alunos) 

  

Materiais necessários: 

 

- Lápis preto 

- Lápis de cor  

- Caneta hidrográfica 

- Giz de cera 

- Borracha 

- Cópias da estrutura do cartão postal 

- Cartões postais de diversos lugares 

 

 



Exemplos de imagens que podem auxiliar na preparação da aula: 

A parte da frente é destinada para a elaboração da ilustração. 

O verso é destinado à produção textual do aluno. 

 

 
Medidas de um cartão postal – 90 mm x 140 mm (medida mínima) 

                                          105 mm x 148 mm (medida máxima) 

 

 

Fonte: Correios –  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Acesso:  http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/cartao-postal#tab-3 
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Modelo para impressão dos cartões postais 

 

 
 

 
 

 

 


