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A falta de motivação que os alunos revelam pela escrita não é uma novidade, por isso, no decorrer do 2.º 

semestre, neste Clube Escrita Criativa destinado sobretudo a alunos do 2.º ciclo procurou-se 

fundamentalmente: 

  Promover o gosto pela escrita. 

 Desenvolver a criatividade e o sentido estético. 

 Colaborar com os outros dando sugestões. 

 Desenvolver a autonomia. 

Apesar das contrariedades motivadas pela pandemia os objetivos, de uma forma geral, foram 

atingidos. Para isso foram desenvolvidas estratégias e utilizados materiais que fossem motivadores e 

diversificados. As sugestões de escrita eram muitas vezes apresentadas de forma lúdica e os textos foram 

escritos em suporte de papel, folhas pautadas, folhas em branco, em cartolina e outros em suporte 

informático; alguns trabalhos foram ilustrados.  

 No decorrer das sessões, procurou-se acompanhar de forma individualizada o desempenho dos alunos, 

incentivando-as para a escrita e estimulando a sua criatividade.  

Pôde constatar-se que, de um modo geral, os aprendentes estiveram envolvidos nas atividades, realizando-as 

com empenho e dedicação, cumprindo as regras estabelecidas e assumindo uma atitude responsável durante 

todas as sessões. Nos trabalhos realizados, foi notável a evolução na criatividade, na organização e na 

qualidade da escrita. É ainda de salutar a colaboração, a partilha de ideias e o respeito pelo trabalho dos 

colegas.  

Um dos trabalhos em que os alunos se mostraram mais motivados foi o Postal para o Dia da Mãe. 

É importante referir que o produto final foi a elaboração de um padlet (1) para divulgação dos textos 

produzidos. O seu empenho na criação deste recurso de partilha foi enorme o que reforça a ideia de que a 

utilização de equipamentos tecnológicos nas salas de aula irá ser uma mais valia para processo de 

ensino/aprendizagem.  

Concluindo, o balanço final é muito bom e sugere-se a sua continuidade. 

(1) https://padlet.com/amatosclube/Bookmarks                                                                                               A professora 
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