
 

 

 

 

 

Relatório 

Clube Escrita Criativa 
 

 
 

 

Este projeto conta já com três anos de funcionamento na nossa escola, porém esta é a primeira vez 

que o estou a dinamizar.  

No presente ano letivo, o projeto teve início a três de novembro, é de frequência voluntária 

destina-se a alunos do 2.º ciclo que frequentam o ATL  e  decorre  em 90 minutos, uma vez por 

semana.  

Este projeto, à semelhança dos anos anteriores, tem como objetivos: 

 
 Aumentar o domínio de regras de ortografia. 

 Consolidar o uso correto dos sinais de pontuação. 

 Consolidar a estruturação de um texto coerente e coeso. 

 Desenvolver a criatividade e o sentido estético. 

 Colaborar com os outros dando sugestões. 

 Desenvolver a atenção e concentração na audição de textos gravados ou lidos por outros. 

 Desenvolver a autonomia. 

 Promover a leitura como atividade essencial à escrita de textos coerentes, criativos e 

corretos. 

Com estes  objetivos,  visa-se que os  alunos sejam capazes de mobilizar aprendizagens essenciais 

(conhecimentos e capacidades) para o desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), tendo em atenção o Perfil de 

Aprendizagem definido para o 2.º ciclo. 

 

Ações/estratégias implementadas: 

 

 Planificação e elaboração de uma capa para arquivo dos trabalhos realizados; 

 Planificação e redação de textos de diversas tipologias; 

 Atividades de aperfeiçoamento dos textos (revisão); 

 Leitura expressiva/partilha dos textos criados pelos alunos. 
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 As ações/atividades implementadas visaram contribuir para que os alunos se tornassem mais: 

comunicadores, conhecedores, criativos, críticos e colaboradores. 

O balanço é muito positivo, o grupo começou com três elementos, duas semanas depois eram cinco 

e, na última, sessão estiveram sete. 

O cinco primeiros alunos foram assíduos e pontuais; mostraram sempre empenho, interesse na 

realização das atividades indicadas. 

As sessões de escrita decorreram sempre num ambiente tranquilo e de sã convivência. 

 

A responsável pelo Projeto 

Alice Matos 
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