Let’s Talk: Escrita Criativa
Formato do curso: Presencial
Localidade: Lisboa
Data: 29 Jul. 2019 a 02 Ago. 2019
Preço: 200€
Promoção: Datas para turma dos 14 aos 16 anos.
Horário: Laboral - das 09h00 às 18h00
Nível: Iniciado
Duração: 41 horas

Gostas de escrever e queres descobrir formas de dar largas à tua imaginação?
Neste curso, vamos ensinar-te técnicas para enriquecer a tua escrita, ajudando a sobressair a tua
imaginação e as tuas ideias. Se queres escrever contos, histórias, poesia ou letras de música, este é o curso ideal
para ti!
Vais aprender técnicas e desenvolver ferramentas para desbloquear a escrita, a utilizar os cinco
sentidos na escrita de forma a melhor descrever cenários e criar personagens mais ricos nas tuas
narrativas. Vais ainda trabalhar a tua objetividade e capacidade de síntese.
No ﬁnal do curso, poderás apresentar a tua obra à turma e levar para casa um caderno com os trabalhos
desenvolvidos ao longo da semana.
Edições

LISBOA
Turma dos 7 aos 10 Anos: 26 Ago a 30 Ago
Turma dos 11 aos 13 Anos: 1 Jul a 5 Jul
Turma dos 14 aos 16 Anos: 29 Jul a 2 Ago
Informação complementar

Inclui 3 refeições diárias: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde
Competências que serão desenvolvidas

Comunicação
Vais aprender diversas técnicas e ferramentas de comunicação,
escrita e não só, que podem ser aplicadas em diferentes meios
de comunicação e que ser-te-ão úteis no futuro.

Criatividade
Com este curso vais aprender técnicas e ferramentas que
fomentam a tua criatividade e ajudam-te a passá-la para o papel.

Leitura Expressiva
Vais desenvolver técnicas de dicção/articulação, tom e colocação
de voz, ﬂuência, entoação e ritmo que vão enriquecer a leitura
dos teus textos.

Word
Vais aprender a utilizar o Word para escrever os teus contos,
histórias, poemas ou canções.

Destinatários
Este curso tem turmas para jovens:
dos 07 aos 10 anos
dos 11 aos 13 anos
dos 14 aos 16 anos

Pré-requisitos
Este curso não tem quaisquer pré-requisitos.

Objectivos
No ﬁnal do curso, os jovens deverão estar aptos a:
Estruturar uma narrativa
Escrever histórias coerentes
Utilizar técnicas para desbloquar a escrita
Ler artigos/poemas/contos de forma expressiva

Metodologia
Este curso utiliza uma metodologia de aprendizagem problem, project & fun-based.
No início do curso, é colocado aos formandos um desaﬁo: utilizar toda a sua criatividade (e as técnicas que forem
aprendendo e desenvolvendo) para escrever de forma criativa:
Projeto para a turma dos 07 aos 10 anos: escrever uma fábula
Projeto para a turma dos 11 aos 13 anos: escrever uma letra de música
Projeto para a turma dos 14 aos 16 anos: escrever um conto

Programa
Apresentação do desaﬁo e respetivo enquadramento
Microsoft Word – noções intermédias
Desbloquear a escrita criativa: truques de aquecimento de escrita
Técnicas de escrita criativa: utilização dos cinco sentidos
Técnicas de estrutura de artigo de opinião, poesia e narrativa, com princípio, meio e ﬁm
Técnicas de síntese
Escrita de artigo de opinião/poema/narrativa
Técnicas de leitura expressiva: dicção/articulação, tom e colocação de voz, ﬂuência, entoação e ritmo
Leitura em público do artigo de opinião/poema/prosa.

