
Curso Prático de
Escrita Criativa
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Destinatários: Docentes dos grupos 110, 200, 210, 220, 300
Duração: 25 Horas
Regime: E-learning
Cronograma: 1º período de 2022/2023 (a apresentar brevemente)
Formadores: David Cortegaça e Maria Correia
Inscrições: https://forms.gle/Y692FG2zkj3wmaBk7
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Objetivos:
1. Reconhecer a escrita enquanto processo de desenvolvimento das competências previstas no perfil dos alunos à
saída da escolaridade obrigatória.
2. Estimular a exploração da criatividade individual dos formandos.
3. Facultar e explorar mecanismos e técnicas de produção literária, de forma lúdica e construtiva nas áreas de
português e
línguas estrangeiras.
4. Sensibilizar os formandos para as vantagens da escrita criativa, como ferramenta motivacional.
5 .Encorajar o desenvolvimento do ensino de competências linguísticas de forma criativa.
6. Desenvolver propostas de trabalho no âmbito da escrita criativa, para aplicar em sala de aula com os alunos.
7. Incrementar o domínio metodologias ativas e explorar suportes plausíveis de estimular o gosto pela escrita.
8. Produzir trabalhos de diferentes tipologias para posterior publicação/representação/exposição encorajando o
trabalho transdisciplinar.

Conteúdos:
1. O caráter instrumental, informativo, artístico e estético da escrita.
2. O contributo da escrita criativa para a construção de aprendizagens significativas na disciplina de português.
3. A escrita criativa como ferramenta motivacional das competências de literacia na criança e no jovem.
4. O modelo Aristotélico do texto narrativo.
5. A escrita como projeto. Desenvolvimento, aplicação e reflexão de estratégias e a sua operacionalização em sala
de aula.
6. Escrita e processos de educação inclusiva.
7 .Desenvolvimento de competências transversais ao currículo através da escrita criativa.
8 .Ferramentas / estratégias de escrita criativa no ensino-aprendizagem.
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Metodologia: 
Em todas as sessões haverá uma primeira parte teórica, de apresentação de conteúdos e exploração de

conceitos, que serão, a seguir, trabalhados em pequeno grupo ou individualmente. É expectável que ao

longo do curso de formação cada formando, individualmente ou em grupo, trabalhe com a sua turma e

dê corpo ao conjunto das diversas aprendizagens exploradas na ação de formação, apresentando como

trabalho final, para efeitos de avaliação uma qualquer tipologia de texto artístico (lírico, dramático ou

narrativo. Após a partilha de alguns trabalhos nas sessões, serão realizadas reflexões conjuntas com vista

a partilhar os resultados alcançados e discutir a pertinência das atividades em diferentes contextos

educativos.

Avaliação:
Os formandos serão avaliados de forma qualitativa e quantitativa, na escala de 1 a 10 valores, de acordo

com o RJFCP – Decreto-Lei nº 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do

Despacho nº 4595/2015, de 6 de maio, valorizando-se uma lógica formativa e de acompanhamento.

Assim, a avaliação dos formandos terá incidência, por um lado na participação e no trabalho contínuo

realizado ao longo das sessões presenciais e por outro na realização de um trabalho individual onde será

valorizada a qualidade dos textos e materiais produzidos pelos formandos.



Centro de Formação da Associação de Escolas do Alentejo Litoral

Curso Prático de
Escrita Criativa

C/CCPFACC-114 234/22

Documentos obrigatórios:
- Certificado de habilitações
- Declaração da entidade patronal como está empregado
- Declaração do horário de trabalho
- IBAN nominal
- Ficha de inscrição preenchida

Benefícios de participação:
- Subsídio de alimentação*
- Seguro de acidentes pessoais

*Se a formação decorrer em regime pós-laboral


