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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 25 horas (12,5 presenciais e 12,5 em trabalho 
autónomo), 1 crédito 
 
Área de formação 
Prática pedagógica e didática na docência, 
designadamente a formação no domínio da organização 
e gestão da sala de aula. 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 200, 210, 220 
e 300 
 
Formadores 
A indicar 
 
Calendários-horários / Local 
A indicar 
 
Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Os vários relatórios sobre resultados escolares dos 
alunos apontam para deficits na competência de escrita 
dos jovens, nomeadamente no ensino básico. Nos 
últimos anos, têm-se multiplicado os auxiliares para o 
ensino e aprendizagem da escrita através do uso de 
técnicas e modelos formais que tendem a espartilhar o 
processo de produção textual e a relegar para segundo 
plano a motivação para a escrita, que conduz ao prazer 
de escrever e de partilhar o que se escreve. Aprende-se 
a escrever, escrevendo. 
Que mudanças introduzir, então, nos métodos 
tradicionais de ensino da escrita? Que estratégias 
adotar? Como desenvolver a criatividade? Poder-se-á 
otimizar a(s) aprendizagem(ns) através da escrita 
criativa? Qual o benefício em associar a componente 
lúdica a esse processo lento e trabalhoso que é a 
aprendizagem da escrita? Pode a escrita criativa 
minimizar a desmotivação dos discentes? Pode ela 
contribuir para ultrapassar as dificuldades de escrita? 
Há espaço para esta pedagogia proativa de escrita no 
ensino básico? 
Estas e outras interrogações apontam para a utilidade 
de desenvolver na escola estratégias que favoreçam a 
escrita criativa, sensibilizem os professores para as 
vantagens desta atividade e os capacitem com 
instrumentos promotores da sua operacionalização.  
 
Efeitos e produzir:  
Mudança de práticas, procedimentos ou materiais 
didáticos 
- Contribuir para a melhoria das práticas educativas em 
contexto escolar; 
- Construir saberes teóricos sustentadores de uma 
prática pedagógica inovadora; 

- Encorajar a adoção de atitudes e processos de 
trabalho reflexivo e colaborativo; 
- Fornecer instrumentos para o desenvolvimento da 
expressão escrita; 
- Implementar as estratégias abordadas em contexto 
educativo. 
 
Conteúdos da ação 
 

1. O conceito de criatividade 
2. Práticas criativas na escola 
3. A criatividade e o programa/ metas curriculares de 
português 
4. A dinamização da escrita 
5. Oficina de escrita criativa 
 
Metodologias 
A ação visa favorecer a reflexão e a aquisição de um 
saber relacionado com os modelos processuais de 
escrita criativa, incentivando a sua aplicação ao ensino 
do Português. Haverá, por isso, preocupação em partir 
de uma base inicial teórica, para desenvolver, de 
seguida, um trabalho teórico-prático, abrindo espaço 
para a reflexão e experimentação de atividades de 
escrita criativa com os alunos, em contexto curricular 
e/ou extracurricular. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações do 
CFAE_Matosinhos - Centro de Formação de Associação 
das Escolas de Matosinhos, é contínua, participada por 
todos os intervenientes. Os critérios de avaliação a 
utilizar são: a qualidade da participação e a qualidade 
do relatório de reflexão crítica. Para mais 
esclarecimentos sugere-se a consulta do Sistema de 
Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º do 
Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, disponível 
no nosso sítio da Internet. 
 
A avaliação da ação é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 


