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Jornadas Pedagógicas 7 e 8 de Julho de 2015 

“ONDE SE ESCONDEM AS HISTÓRIAS” 
- oficina de Escrita Criativa para professores - 

 
Ter acesso à criatividade através da escrita é uma experiência, não só divertida, 

como gratificante. Com a Escrita Criativa podemos descobrir sentidos diferentes de 
palavras comuns, interiorizar cenas do quotidiano de novas formas, construir 
enredos que mudam a nossa visão do mundo.  

Partindo de um conjunto de exercícios que têm como principal objectivo 
estimular a criatividade, uma sessão de escrita irá modificar a atitude dos 
participantes perante a palavra escrita. Através dos exercícios propostos, estes 
distraem-se do acto de escrever, já que estão sempre envolvidos numa espécie de 
jogo, ligando-os cada vez mais ao enorme banco de dados da sua mente. O objectivo 
da actividade não é o resultado final, mas sim o processo, o acesso à criatividade e 
ao prazer de construir algo de novo. O momento de partilha é a cereja no topo do 
bolo, permitindo, não só degustar as próprias ideias, como saborear outras leituras. 

Esta oficina visa desbloquear a imaginação e a escrita, com recurso a técnicas de 
indução da escrita criativa. Aqui a expressão literária cruza-se com a expressão 
plástica e a expressão dramática. Cada jogo convida os participantes a superar os 
seus receios criativos, estimulando a livre associação de ideias e a descoberta de 
novos sentidos, palavras e caminhos. Os obstáculos superam-se brincando, até ao 
momento em que os lápis parecem escrever sozinhos, tal é o estado de 
concentração (e descontracção) a que chegam os seus donos. 

Objectivos 

 Estimular o prazer da escrita; 
 Revelar as capacidades interpretativas; 
 Desenvolver a criatividade, valorizando tanto a produção individual, como a 

colectiva; 
 Integrar outras áreas de expressão no processo de leitura e escrita; 
 Promover a escuta e a compreensão do Outro 

Formadora: Leonor Tenreiro – A escrita está na sua vida desde sempre. Já foi 
jornalista, guionista e assistente editorial, mas é a escrever para crianças e a vê-las 
escrever que mais realizada se sente. Publicou um livro infanto-juvenil, O Homem 
Que Ia contra as Portas – cuja ilustração foi premiada no Festival AmadoraBD de 
2010 –, e tem vindo a apresentá-lo em livrarias, bibliotecas e feiras do livro pelo país. 
Foi como animadora do MUS-E (Associação Menuhin Portugal), que começou a 
(des)orientar oficinas de escrita criativa desde 2003. Desde então, deixou-se 
contagiar pela imaginação e criatividade das crianças. Se escrever e contar histórias 
era bom, vê-las nascer por outras mãos ainda era melhor! Mais recentemente, tem 
feito formações de escrita criativa para adolescentes, adultos e pais e filhos, o que se 
tem revelado uma experiência muito enriquecedora para todos. Em breve verá 
editado um segundo livro, Porque Chora o Rei?, escrito em co-autoria com Pedro da 
Silva Martins, com ilustrações de João Fazenda. 


