
Unidade: Para você, com carinho e saudade / Brasil 
 

SITUAÇÃO DE USO 

Ler e escrever cartões postais para familiares ou amigos. 
 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

- Compreender a função do cartão postal, como uma forma curta de contato escrito, com 
informações breves; 
- Ler e escrever mensagens curtas, apropriadas a um cartão postal; 
- Organizar endereços para correspondência, com conhecimento do vocabulário e escrita 
apropriados. 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

  
Leia o texto: 
 

Em tempos de email, Facebook, Twitter e Instagram, às vezes a gente esquece que delícia é 
receber um cartão postal e, mais delícia ainda, encontrá-lo e relê-lo anos depois. Assim 
como o site Setemalas, o cartão postal é uma forma de compartilhar viagens com pessoas 
especiais, quase um diário de bordo coletivo. 

 

[...] 
 

Disponível em: http://www.setemalas.com.br/concurso-volta-cartao-postal-volta-pra-ficar-so-aqui-no-setemalas/. Acessado 

em julho de 2013. Adaptado.  

 
Agora, responda: 
 

1. Quais são as formas de comunicação dos dias de hoje citadas pelo texto? Você 

as conhece? Comente. 

2. Você costuma receber cartões postais? Qual a sensação de recebê-los? No que 

essa sensação é diferente de receber uma mensagem via internet ou celular? 

3. Você envia cartões postais nos dias de hoje? Por quê? O que diferencia, para 

você, o cartão postal das formas cibernéticas de comunicação? 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

 
Atividade 1 
 
Leia os textos: 
 

Texto 1: 
 
O cartão-postal é uma simplificação da carta. Trata-se de um pequeno retângulo 
de papelão fino, com a intenção de circular pelo Correio sem envelope, tendo uma 
das faces destinada ao endereço do destinatário, postagem do selo, mensagem do 
remetente e na outra alguma imagem. 
 
A vantagem dos postais, como também são conhecidos, é o porte de valor inferior 
ao das cartas comuns e a dispensa do uso do envelope tornava a correspondência 
mais fácil e mais barata. 
 
[...] 
 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o-postal. Acessado em julho de 2013. 



Texto 2: 
 

“Tudo é tão simples que cabe num cartão postal” 
(trecho da música CARTÃO POSTAL – Rita Lee e Paulo Coelho, 1975) 

 

 

Agora, responda: 

 

1. De acordo com os textos, qual a função do cartão postal? 

2. O que diferencia os cartões postais das cartas? 

3. Que outros textos as pessoas usam para se comunicar? Qual a diferença entre 

eles e o cartão postal? 
 
Atividade 2 

 

Leia os cartões postais a seguir e responda às perguntas que os sucedem. 
 
 
Imagem 1:  

 
Disponível em: http://imagensface.com.br/imagens/cartao-postal/2. Acessado em julho de 2013. 

 

 
 

Imagem 2: 

 



Disponível em: http://umpostalpordia.wordpress.com/2012/09/13/o-colecionador-de-postais/. Acessado em julho de 2013. 

 

 

 

Imagem 3: 

 
Disponível em: http://marcoantonyo.blogspot.com.br/2010/10/cartao-postal.html. Acessado em julho de 2013. 
 

 

 

 
Imagem 4: 

 
Disponível em: http://www.setemalas.com.br/concurso-volta-cartao-postal-volta-pra-ficar-so-aqui-no-setemalas/. Acessado em 

julho de 2013. 

 
 

a) O que as mensagens escritas têm em comum? 

b) Esses cartões postais confirmam as informações do Texto 1? Por quê? 

c) Que tipos de informação são apresentados em cada um dos lados do cartão 

postal? 
 

 
 

Atividade 2 

 

1. Você sabe o que é um logradouro? 

2. Observe as imagens a seguir. Elas exemplificam tipos diferentes de logradouro. 

Em seguida, responda às perguntas. 
 



 [1]  

RUA 
  

 [2] 

VIADUTO 

 [3] 

VALE 

 

 [4] 
TRAVESSA 

 [5] 
AVENIDA 

 
Imagens: 
[1] Rua Jardim Federação, Salvador, Bahia. Disponível em: http://imoveis.mitula.com.br/offer-

detalle/1156/97543080494263009/4/1/aluguel-casa-federacao-salvador-bahia/Superachei. Acessado em julho de 2013. 
[2] Viaduto Cardeal da Silva, Salvador, Bahia. Disponível em: http://www.panoramio.com/photo/32407127. Acessado em julho 

de 2013. 

[3] Vale do Tororó, Salvador, Bahia, 13 de julho de 2013. Foto: Arthur Vargens. 
[4] Travessa Almeida Sande, Salvador, Bahia, 1 de julho de 2013. Foto: Arthur Vargens. 

[5] Avenida Vasco da Gama. Disponível em: http://www.tribunadabahia.com.br/2013/05/08/avenida-vasco-da-gama-ganha-obras-

de-artista-plastico-no-canteiro-central. Acessado em julho de 2013. 

 

 

 

a) Você reside em algum desses tipos de logradouro? Se sim, qual? Se não, em 

que outro tipo de logradouro você reside? 

b) Que outros tipos de logradouro você conhece? 

 

3. Observe o cartão postal a seguir. Veja o explicativo sobre as informações do 

destinatário. Em seguida, faça o que se pede: 

 
Imagem 5: 



 
Fonte: http://img2.mlstatic.com/carto-postal-espanha-compostela-torre-da-catedral_MLB-O-74417235_6948.jpg 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) Preencha as linhas a seguir com informações sobre o seu endereço: 

 

País: ________________________________________________________ 

Estado: ____________________________________________________  

Município: ___________________________________________________ 

Bairro: ______________________________________________________ 

Conjunto residencial: _________________________________________ 

Logradouro: ____________________________________________________ 

Número: ________________________________________________________ 

Apartamento: ____________________________________________________ 

Código postal**: __________________________________________________ 

*Mais conhecido como CEP – Código de Endereçamento Postal. 

 

 

b) Preencha as linhas a seguir com seus dados de endereço, dispostos em 

ordem de endereçamento: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 
 

EXTENSÕES DA UNIDADE 
 

 

  

  

 

 

DESTINATÁRIO 

NÚMERO DA RESIDÊNCIA LOGRADOURO 

MUNICÍPIO 

PAÍS 

ESTADO 

CÓDIGO POSTAL 



 

Você sabe como procurar um código postal no Brasil? Basta ir na página oficial 

dos Correios , na opção “Busca CEP”, na Internet: 
http://www.buscacep.correios.com.br/ 

 

 
Fonte: http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/menuAction.do?Metodo=menuLogradouro 

 
Faça uma busca no site dos Correios indicado e compartilhe com seus colegas algumas 
informações sobre endereços no Brasil. 
 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

 
Escreva um cartão postal para um amigo ou familiar seu. Não se esqueça de preencher os 

dados de endereçamento e de fazer uma mensagem curta. Para identificar o CEP, utilize a 

ferramenta apresentada no bloco anterior. 

 

Considere que esse amigo ou familiar mora na Rua Olympio Pattaro, nº 610, na cidade 

de Campinas, no Estado de São Paulo.  

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


 
 


