Oficina
Ajudar a escrever melhor
oficina de língua portuguesa, com Conceição Candeias

M

screver parece fácil: aﬁnal, basta papel e caneta!… Mas quem é que nunca se
sentiu bloqueado, frustrado ou desiludido quando se pôs a tentar escrever os
seus pensamentos, uma carta ou até um «e-mail»? De repente, todas aquelas
certezas desaparecem e não sabemos por onde começar. E mesmo quando conseguimos
escrever, as dúvidas persistem. As palavras estão bem escolhidas? As vírgulas estão bem
postas (ou diz-se “bem colocadas”)? O estilo é cativante e enxuto ou pretensioso e
desinteressante? Felizmente, todas estas dúvidas podem ser solucionadas com explicações e
exercícios adequados.
Esta oﬁcina é adaptável às necessidades de cada grupo. Estrutura-se em módulos de seis
horas independentes e desenhados à medida, podendo cada pacote de seis horas integrar
um ou vários dos seguintes temas:
Pontuação
Acentuação
Diﬁculdades da língua portuguesa
Modismos, erros comuns e confusões linguísticas
Idiomatismos
Diﬁculdades da língua portuguesa e irregularidades sintáctico-semânticas
Acordo ortográﬁco – a norma velha (de 1945) e a norma nova (de 1990) em contraponto
Falsos amigos da língua inglesa
Ferramentas e técnicas da revisão de texto
Recursos linguísticos «online» – conhecer e saber usar
Conhecer e parametrizar o Word

Condições

Quem
Adolescentes e/ou adultos

Quantos
Entre 5 e 12 pessoas

Tempo
6 horas (ou
múltiplos de 6)

Material
necessário
Nada. Temos tudo.

Saiba mais
Sobre a São:
qualalbatroz.pt/conceicao-candeias

Palavras-chave

Por sessão: 300€
(Os preços não incluem IVA)
Em actividades fora de Lisboa, o requerente deve assegurar os custos de deslocação e uma
refeição. É possível fazer ajustes ao programa de acordo com as necessidades e
possibilidades do requerente.

Escrever, Revisão, Texto,
Narrativa

A Qual Albatroz é uma
casa de fazedores de
livros, riscadores de papel
e contadores de histórias,
onde as ideias rodopiam
livres e a criatividade tem
pernas para voar.

Qual Albatroz, lda
NIF: 508 270 367
Rua Cesário Verde 7, CV DT
2780-218 Oeiras
qualalbatroz.pt
ninho@qualalbatroz.pt
(+351) 91 731 7022 (Marc Parchow)
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Condições especiais para escolas. Contacte-nos.

