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Curso de Formação:  Técnicas de Escrita Criativa: mil mundos na ponta dos dedos 

Entidade Promotora:  Escola Básica Integrada da Maia 

Entidade Formadora:  MaiaForm 

Local da Formação:  Escola Básica Integrada da Maia 

Data:   12  /  07  /  21  a   16  /  07  /  21 Horário: 
 09:00-12:00/13:30-15:30 (1º/2º/3º dias - Presencial) 

  09:00-12:00/13:30-15:30 (4º dia - Trabalho Autónomo) 

 09:00-12:00/13:30-15:30 (5º dia - Online) 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Sementes de criatividade – o que é.  

- Torrentes de escrita – como se faz: técnicas. 

- Lugares da imaginação – onde se vai: estratégias. 

- Gente de palavras – quem se conhece: influências e inspirações.  

- Ações de papel – o que se conta e como se conta (“Show. Don’t tell!”) 

Adaptado de https://www.ubi.pt/Disciplina/11412 

 

OBJETIVOS 

 Dotar os docentes de ferramentas técnicas de promoção da escrita criativa. 

 Compreender a escola como espaço privilegiado para a identificação e formação de mentes criativas. 

 Compreender que a escrita, enquanto elemento primordial no processo de aprendizagem do aluno, 
deverá ser trabalhada de forma interdisciplinar. 

 Entender que o processo da escrita não se centra, apenas na representação gráfica de palavras ou de 
frases construídas.  

 Perceber que o processo de escrita integra diversas etapas desde a planificação à revisão, bem como 
diversos processos, numa relação dinâmica. 

 Reconhecer as características de um texto poético e da linguagem poética.  

 Aplicar as características da linguagem poética, através da criação de textos poéticos. 

 Reconhecer as categorias da narrativa.  

 Aplicar as categorias da narrativa, através da criação de textos narrativos.  

 Identificar processos de embelezamento de texto. 

 Desenvolver a capacidade criativa a partir de estímulos sensoriais variados.  

 Estimular a capacidade crítica.  

 Fortalecer a capacidade de interpretação de textos literários.  

 Promover a divulgação e partilha de materiais, metodologias e práticas.  

 

Total de Formandos:  20 

Total de Horas de Formação:  25 (15 presenciais, 5 trabalho autónomo e 5 online) 

 
DEVIDO À SITUAÇÃO PANDÉMICA A DINÂMICA DO CURSO DE FORMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. 

SERÃO TOMADAS EM CONTA TODAS AS ORIENTAÇÕES EMANADAS PELA AUTORIDADE REGIONAL DE SAÚDE E 
PLANO DE CONTINGÊNCIA DA EBI DA MAIA. 

PROGRAMA/CRONOGRAMA 

http://www.tuvalkin.web.pt/terravista/Guincho/1421/bandeira/pt-a.gif
https://www.ubi.pt/Disciplina/11412

