
Cronograma 

OFICINA DE FORMAÇÃO 

 Escrita Criativa 

Destinatários:  Professores do 1º Ciclo do Ensi-

no Básico 

Formador: 
Adriano Fernando da Silva Basto Teixeira 

Organização 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600

-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

Inscrições até 20 de dezembro de 2019, 

Em 

https://forms.gle/RAQdJcGCFrY4oyfj7 

Acreditação 

A ação de formação “Escrita Criativa“, 
30 horas (15horas presenciais mais 
15 horas de trabalho autónomo), foi 
acreditada, na modalidade de Oficina 
de Formação, pelo CCPFC ao abrigo 
do RJFC, com o n.º de registo  CCPFC/
ACC– 94109/19 

Local 

Escola Secundária  

de Amarante 

N.º 

Sessões 
Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 07-01-2020 17h30-20h30 3 

2 14-01-2020 17h30-20h30 3 

3 21-01-2020 17h30-20h30 3 

4 04-02-2020 17h30-20h30 3 

5 11-02-2020 17h30-20h30 3 

15h Total de horas 

Efeitos para progressão 

 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime 

Jurídico da Formação Contínua de Professores, a presente 

ação releva para efeitos de progressão em carreira de 

Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Para efeitos de aplicação do artigo  9.º do Regime Jurídico 

da Formação Continua de Professores (dimensão científi-

ca e pedagógica), a presente ação releva para a progressão 

em carreira de Professores do 1ºCiclo do Ensino Básico. 



Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedi-

mentos ou materiais didácticos 

Com esta Oficina de Formação, pretende-se sobre-

tudo partilhar, no sentido de dar a conhecer práti-

cas de estímulo à escrita, através de exemplos de 

técnicas, ferramentas e projetos desenvolvidos nou-

tros contextos. 

Procura-se valorizar os participantes, as suas rela-

ções, os seus hábitos e as suas histórias, em mútuo 

consentimento, fomentando não só a aquisição de 

saberes, mas também de novas atitudes e compor-

tamentos, no sentido da mudança e de outros mo-

dos de vida. 

Os efeitos a produzir com esta Oficina de Formação 

que aqui se apresentam são relativos aos forman-

dos, com o intuito de os dotar de estratégias e ins-

trumentos para que, depois, os possam estender 

junto do público-alvo com quem trabalham. 

Assim, são objetivos da oficina de formação: 

- Abordar a temática da escrita de forma criativa; 

- Reforçar o gosto e o prazer pela escrita; 

- Desenvolver atividades de oficina de escrita; 

- Adquirir conhecimentos sobre práticas de escrita 

criativa; 

- Aplicar conhecimentos assimilados. 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 

 
 

O ensino da escrita; 
O ensino processual da escrita/ aperfeiçoa-
mento de texto/ estratégias (planificação/ 
textualização/revisão); 
Práticas de escrita criativa; 
A oficina de escrita. 
 
Desenvolvimento de práticas pedagógicas 
no âmbito das competências específicas: 
Construção de materiais; 
Testagem de materiais, criados nas sessões 
conjuntas ou em trabalho autónomo; 
 
Debate e troca de experiências entre for-
mandos a partir dos trabalhos de grupo, pa-
res ou autónomo. 

          

Regime de avaliação dos formandos  do CFAE de  
Amarante e Baião.  

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões 
previstas. Em cada sessão, serão passadas folhas de pre-
sença, para assinatura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência 

ao disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua 

tendo em conta: 

Avaliação dos formandos 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que 

corresponde a menção qualitativa de:  

 PARTICIPAÇÃO 

(2 VALORES) 

 Rigor das interven-

ções 

 Envolvimento nas 

tarefas 

1 Valor 1 Valor 

 TRABALHO  

AUTÓNOMO 

(4 VALORES) 

Qualidade das refle-

xões ou materiais 

produzidos 

Aplicação dos mate-

riais em contexto 

educativo 

2 Valores 2 Valores 

TRABALHO FI-

NAL INDIVIDUAL 

(Sob forma de 

relatório ou porte-

fólio) 

(4 VALORES) 

 Estrutura 

 Rigor 

científico 

e pedagó-

gico 

 Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 


