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SCHOOL MAIL
In order to raise the literacy levels of the Portuguese, CTT  – Correios 
de Portugal (Portuguese Postal Operator) joined, since 2006, 
the PNL - Plano Nacional de Leitura (National Reading Plan), an 
initiative of the Ministry of Education in conjunction with the 
Ministry of Culture and the Gabinete do Ministério dos Assuntos 
Parlamentares (Office of the Ministry of Parliamentary Affairs), 
which together created the program Onde te leva a imaginação? 
(“Where does imagination take you?”).
This year, on the 7th edition of this program, schools throughout 
the country were invited to participate in various initiatives under 
the slogan (“Imagine the Great Machine of the Postal Services”). 
To this end, and given the diversity of occupations within CTT, 
a general overview was given on the various existing activities, 
highlighting the postman’s job. The Postman is the visible face 
of CTT, who ensures values of proximity and trust in his everyday 
relations with the population.
The jury, made up of members of CTT and the PNL, evaluated 
the works of the participants according to pre-established criteria 
based on aesthetic quality and their creativity, having awarded one 
drawing for each level of education: pre-school and 1st and 2nd 
cycles of primary education.
In addition to other prizes, and as with the previous editions, the 
winners will thus have the opportunity to see their works of art 
printed in a stamp.
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Com o intuito de elevar os níveis de literacia dos 
portugueses, os CTT – Correios de Portugal associaram- 
-se, em 2006, ao Plano Nacional de Leitura (PNL), uma 
iniciativa do Ministério de Educação em articulação 
com a Secretaria de Estado da Cultura e o Gabinete 
do Ministério dos Assuntos Parlamentares, e criaram o 
programa “Onde te leva a imaginação?”.
Este ano, na 7.ª edição deste programa, as escolas do 
país foram convidadas a participar em várias iniciativas, 
sob o tema “Imagina a Grande Máquina dos Correios 
– As profissões dos CTT”. Neste âmbito, o concurso 
pretende dar a conhecer as diversas profissões e 
tarefas nos CTT, com destaque para a do carteiro. O 
Carteiro é a face visível dos CTT, que garante valores 
de proximidade e confiança, na relação do dia a dia 
com a população.
O júri, constituído por membros dos CTT e do PNL, 
avaliou os trabalhos dos concorrentes segundo critérios 
pré-estabelecidos baseados na qualidade estética e 
na criatividade revelada pelos participantes, tendo 
premiado um desenho por cada grau de ensino: Pré- 
-escolar e 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico.
Para além de outros prémios e à semelhança das 
anteriores edições, os vencedores têm a oportunidade 
de ver as suas obras de arte concretizadas em selo.

CORREIO ESCOLAR


