
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Curso de Formação: Projeto na Escola com Escrita Criativa 

 
Formação geral - Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

 
Registo de acreditação CCPFC/ACC-119056/23 

 
Formadora: Conceição Gonçalves 

 

Este Curso de Formação (25 horas) realiza-se de 25 de fevereiro a 18 de março de 2023 segundo 2 modalidades de 

sessões:  

 

a) Sessões Síncronas – em sistema de videoconferência (zoom). A formadora apresenta conteúdos e propostas 

de atividade. Os formandos poderão colocar as suas dúvidas, partilhar as suas 

experiências e posicionar-se criticamente face às questões que sejam apresentadas.  

 

 

b) Sessões Assíncronas – Estas sessões ocorrem entre cada Sessão Síncrona e destinam-se à realização das 

atividades propostas pela formadora, cujos materiais e guiões de trabalho serão 

disponibilizados na plataforma MOODLE.  

 

CALENDARIZAÇÃO DAS SESSÕES: 

DATAS HORAS SESSÃO  DURAÇÃO 

25 de fevereiro 15H/18H Síncrona 3H00 

25 de fevereiro a 3 de março  - Assíncrona 1H00 

4 de março 15H/18H Síncrona 3H00 

4 a 10 de março  - Assíncrona 3H00 

11 de março 15H/18H Síncrona 3H00 

11 a 17 de março  - Assíncrona 9H00 

18 de março  15H/18H  Síncrona  3H00 

  TOTAL 25H00 

 

 



 

 

Objetivos a atingir: 

 

➢ Desenvolver o espírito crítico e as capacidades criativas, procedendo à construção de um novo texto com os 

alunos, a partir de exercícios práticos de leitura de poemas, histórias ou contos, de audição de uma canção, 

da visualização de um vídeo, entre outos recursos;  

➢ Capacitar os professores para a planificação dum projeto de trabalho com os alunos, dando-lhes técnicas de 

escrita criativa que possibilitem sessões inovadoras e apelativas, dinâmicas e criativas de modo a motivar os 

alunos para a própria produção de pensamento e texto escrito, colocando assim os alunos no centro da 

aprendizagem, enquanto produtores e não meros recetores do conhecimento. 

 

Conteúdos da ação: 

 

1. Apresentação dos participantes, regras de funcionamento, objetivos e avaliação da formação; (2 h síncronas); 

2. Fundamentos e vantagens do pensamento criativo; (1h síncrona +1h assíncrona); 

3. Exercícios práticos de escrita criativa a partir de estímulos visuais, auditivos e olfativos; (3 h síncronas + 3 h 

assíncronas); 

4. Exercícios práticos de escrita a partir de objetos, textos, espaços;(3h síncronas + 3 h assíncronas);  

5. Elaboração do Projeto de ocupação de tempos livres (individual ou em grupo); (6 h assíncronas);  

6. Apresentação dos Projetos - Avaliação do trabalho produzido. (3 h síncronas).   

 

Critérios de Seleção: 

1. Ser sócio da APROCES com as quotas em dia (caso contrário, a prioridade não será considerada); 

2. Proximidade da mudança de escalão; 

3. Necessidade da formação para iniciar ou dar continuidade à lecionação de curso profissional. 

 

Preço: 

• 30,00 € (sócios com quotas em dia);  

• 95,00 € (não sócios);  

• 85,00 € (anteriores formandos, não relevando as ações de formação de curta duração).  

 

As nossas ações de formação decorrem com um máximo de 15 formandos, para que possa haver contacto 

efetivo entre os formandos e o(a) formador(a). 

Para: 

• se inscrever, aceda ao seguinte link: 
 

https://forms.gle/revckGmFQBANbJE78 

https://forms.gle/revckGmFQBANbJE78


 

 
 

 
 

• mais informações, contacte através de: 

 - Email – centroformacao@aproces.org 

     924 413 057 ** (3.ª e 5.ª das 11H às 14H) | 2.ª e 4.ª (das 14H às 17H). 

** Chamada para Rede Móvel Nacional 

 

 

O CENTRO DE FORMAÇÃO da APROCES 
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