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                                                                        Cartão Postal 

 As paisagens das cidades, tem sua importância, na construção da identidade cultural dos habitantes 
daquele local. Ao olharmos algumas paisagens, mesmo que nunca tenhamos visitado aquele lugar, 
sabemos de onde pertence aquela paisagem. Em 1880, foi proposto pelo Ministro da Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas, conselheiro Manuel Buarque de Macedo, o uso do cartão postal. O cartão postal é feito 
de um papel mais resistente, tendo uma das faces destinada ao endereço do destinatário, postagem do 
selo, mensagem pessoal do remetente e na outra alguma paisagem que representa um determinado 
lugar.. As pessoas costumavam enviar essas postagens quando viajavam, como forma de mostrar carinho 
e um pouco do local para onde viajaram. Foi feito para ser enviado pelo correio sem o uso do envelope. 
Hoje em dia com o uso da tecnologia, este recurso quase não se usa mais, pois temos como enviar fotos e 
mensagens na hora, pelo whatsap. 

       

Realize a atividade abaixo e envie uma foto de frente e verso do seu cartão postal para o meu whats 
979549192 Prô Rita. 

                                                    Siga os passo para criar um cartão postal  

1° Escolher um lugar legal, de um local que já visitou ou da cidade onde você mora. Você pode pegar da 
internet, recortar de revistas ou desenhar e pintar. 

2° Use um papel mais grosso, como a cartolina, caso não tenha, utilize a sulfite mesmo. Recorte um 
triângulo, mais ou menos do tamanho de um envelope de carta. 

3° Na frente, colar ou desenhar a paisagem escolhida, no verso deve conter a legenda (uma informação 
curta sobre o lugar escolhido para o cartão postal, ou pelo menos o nome do lugar), local e data, a 
mensagem pessoal, assinatura, selo, nome e endereço completo de quem vai receber o cartão. 

                                                           Veja o modelo na próxima folha.  

                                                                             



         

                          

                              MODELO DE PREENCCHIMENTO DO VERSO DO CARTÃO POSTAL 

 

 


