
Mestrado em Ciências da Educação 

“Educação e formação de jovens e adultos pouco escolarizados” 

PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

DA ESCRITA 

 

NOME DO PROJETO: “Memórias com escrita” 

TEMÁTICA: Experiências dos saberes formais, informais e não formais 

PROBLEMÁTICA: No Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária Dr. 

Francisco Fernandes Lopes de Olhão, muitos adultos que frequentam os processos de 

nível básico mostram dificuldades na produção textual. 

Esta constatação realizada no decorrer das sucessivas sessões de reconhecimento, 

validação e certificação de competências suporta-se no fraco acesso dos adultos aos 

diversos géneros textuais e pensou-se o presente projeto no sentido de impulsionar a 

construção de textos, incentivar à leitura e à escrita de um modo criativo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Pretende-se desenvolver hábitos de escrita e criar o 

gosto pela leitura. Este trabalho apoia-se no valor que a literatura ajuda a valorizar o ser 

pessoa e deste modo propícia ao adulto diferentes resoluções de problemas, desperta a 

criatividade e a criticidade, que são elementos necessários na formação e construção da 

cidadania. 

JUSTIFICAÇÃO: A escrita quando estimulada de forma criativa, possibilita a 

redescoberta do prazer de ler e o melhoramento da escrita. 

 

 

 

 



OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GERAIS: 

Sensibilizar os participantes para a importância da leitura e da escrita. 

Promover aprendizagens não formais sobre a escrita. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Desenvolver a capacidade criativa a partir de estímulos que partam de variados 
domínios artísticos. 

 
Desenvolver a capacidade de leitura crítica e atenta de textos literários. 

 
Desenvolver a capacidade de reescrita. 

 
Desenvolver domínio e auto controlo na expressão escrita. 

 

Desenvolver capacidade crítica não só em relação à produção alheia, como também à 

própria produção criativa. 

CALENDARIZAÇÃO: 

1º Grupo: De 02 de abril a 09 de maio de 2012  

AÇÕES NECESSÁRIAS: 

• Seleção de narrativas; 

• Criação de espaço e tempo. 

METODOLOGIAS: 

• Apresentação do projeto aos formadores para articulação de idéias e ações; 

• Apresentação e abertura do projeto com os alunos de todas as turmas; 

• Contar de histórias; 

• Leituras orais de histórias pelos adultos; 



• Pesquisa e leitura de histórias;  

• Interpretações orais e escritas de histórias lidas pelos adultos; 

• Realização de rodas de leitura envolvendo conto e reconto (oral); 

• Escrita e reescrita de histórias; 

• Reflexão sobre os elementos de escrita utilizados nas produções escritas dos alunos 

(apoio do formador); 

CONTEÚDOS: 

• Leitura oral e silenciosa de diferentes géneros textuais; 

• Linguagem oral e escrita; 

• Interpretação; 

• Produção escrita; 

• Reflexão de elementos da língua escrita (textos); 

• Estudo do vocabulário; 

• Sequência lógica: Início, meio e fim; 

• Pontuação. 

RECURSOS: 

• Textos de diversos géneros da literatura; leitor de CD, etc. 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do projeto ocorrerá durante todo o processo, envolve a observação da 

atuação dos intervenientes, as atividades de produção escrita e oral, atividades de 

interpretação e outras atividades escritas desenvolvidas pelos adultos, os resultados 

obtidos e demonstrados pelos adultos no decorrer e ao final do projeto. 

 



PLANIFICAÇÃO DO PROJECTO “MEMÓRIAS COM ESCRITA” 

A escrita criativa permite a liberdade de expressão e transporta uma grande variedade de possibilidades contextuais, é o meio privilegiado para 

expandir o vocabulário e desenvolver a capacidade de variar as estruturas linguísticas comuns. As sessões são divididas em três módulos, todas 

com 150 minutos. Os módulos têm ligações entre si. Aplicação de ferramentas criativas e técnicas para combater reumatismos escritos, como 

“não tenho imaginação”, “perdi todas as boas ideias”, “não sei escrever”, “tenho bloqueios”. 

Actividades Tarefas Objectivos Metodologia Recursos 

Didáticos 

Espaços Avaliação Duração 

Malabarismos verbais. 
Rupturas gramaticais: 
convergência entre estilo 
individual e sistema 
culturalmente partilhado. 
As ginásticas do verbo e da 
semântica e a necessidade 
de aquecimento. A 
metáfora: Metáforas vivas, 
mortas e fixas. O lugar 
comum. A noção de estilo: 
Exercícios de estilo de 
Raymond Queneau. 
 
O texto de ficção: 
Descrição e percepção. 
Inventariar e seleccionar.  

MÓDULO A  

- Alterar para modificar a 
escrita. 
- Iniciar de novo - a 
relação com a 
imaginação. 
- Exercícios criativos. 
- Ferramentas para 
reescrever criativamente. 
 
MÓDULO B 

Moldar o leitor: contraste, 
intenção.  
7- Descobrir a minha voz: 
Sim, podemos!
8 - Exercício longo: 
escrever o que quero, 

Objectivos Gerais 
Sensibilizar os participantes 
para a importância da leitura 
e da escrita. 

Promover aprendizagens não 
formais sobre a escrita. 

Objectivos Específicos 

Desenvolver a capacidade 
criativa a partir de estímulos 
que partam de variados 
domínios artísticos.
Desenvolver a capacidade de 
leitura crítica e atenta de 
textos literários. 

 
Desenvolver a capacidade de 

 

 

 

 

Activa  

e  

expositiva 

 

Folhas de 
papel A4 com 
linhas, lápis de  
esferográficas, 
máquina 
fotográfica. 

 

Leitor de CD 

 

Bibliografia de 
Inspiração 

 

 

 

Sala de apoio à 

biblioteca com 

capacidade 

para efectuar 

actividades 

com os adultos 

 

Assiduidade, 
pontualidade, 
participação, empenho. 

Narrativas Construídas 

Questionário 

 

 

 

 

7,5 h 

 



Descrição e ponto de vista. 

O pormenor e o minucioso. 

Descrição estática. A 

descrição de personagens. 

Caracterização directa e 

indirecta. 

 

Texto narrativo e 

categorias da narrativa. 

Analepse e prolepse. 

Diferimento, distensão e 

contenção. Narração e 

focalização. Modos de 

representação e expressão. 

 

com novas ferramentas.
Ficções & Cia: Auto-
ficção, hiper-ficção, auto 
e hetero-biografia. 

MÓDULO C 
 

"Treinar a escrita": para a 
minha vida de escrita.  

Como tornar-me o meu 
próprio treinador. 

 

reescrita. 

 
Desenvolver domínio e auto 
controlo na expressão 
escrita. 

 

Desenvolver capacidade 

crítica não só em relação à 

produção alheia, como 

também à própria produção 

criativa. 

 

 



OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA 

“MEMÓRIAS COM ESCRITA” 

INSTRUÇÕES: 

Indique o GRAU DE SATISFAÇÃO, assinalando com uma cruz (X) no nº correspondente à sua 
avaliação. A classificação vai de 1 (Insatisfeito/a) a 5 (muito satisfeito/a). 

CONTEÚDOS 1 2 3 4 5 

Adequação da oficina ao interesse pela escrita e leitura      

Interesse dos conteúdos abordados      

 

METODOLOGIA 1 2 3 4 5 

Adequação da dinamização da ação aos conteúdos abordados      

 

ORGANIZAÇÃO / GESTÃO 1 2 3 4 5 

Organização e gestão dos conteúdos abordados      

Recursos e equipamentos disponíveis      

Qualidade do acolhimento      

Adequação do espaço      

 

APRECIAÇÃO GLOBAL 1 2 3 4 5 

      

 

COMENTÁRIOS/SUGESTÕES: 

 

 

 

 

 

 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 


