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• Seguindo a linha de vários autores a Escrita Criativa pode ser 
entendida como um conjunto de métodos que visam criar o 
prazer pela escrita. 

• O professor deve ajudar nesse processo e proporcionar em sala 
de aula atividades enriquecedoras e estimulantes, usando para 
isso diversas estratégias de ensino/aprendizagem.
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Introdução de uma ferramenta de aprendizagem criativa

Desenvolve o pensamento crítico e criativo;

Encoraja os alunos a colaborar e a partilhar ideias, 

conceitos e experiências;



Criar Histórias com LEGOS ajuda os alunos a: 

• Falar com confiança em diversos contextos; 

• Criar, sequenciar e recontar histórias; 

• Melhorar as suas capacidades para falar, ouvir e 

compreender; 

• Estimular a prática da leitura e de produção escrita; 

• Analisar histórias, personagens e enredos; 

• Integrar naturalmente a eles a tecnologia e a 

aprendizagem digital.
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• Promovemos atividades de escrita criativa diversificadas;

• Os alunos passaram a encarar a tarefa de escrita de textos de uma 
forma mais positiva;

• A diversificação de estratégias contribuiu para uma melhoria das 
aprendizagens;

• O uso dos LEGOS é do agrado dos alunos e promove a criatividade e o 
espírito crítico do aluno:

• As TIC foram utilizadas com sentido e foram uma mais valia para as 
atividades e possibilitaram a construção e a partilha das histórias.

Conclusões



Podemos dizer que foi bastante vantajoso utilizar os LEGOS e as TIC na 

exploração de situações de Escrita Criativa. As crianças manipularam os 

LEGOS e as TIC para construírem as personagens, os cenários e o enredo e 

seguidamente escreveram as histórias.

Deste modo a escrita, proporciona momentos muito expressivos, permitindo 

que a criança transmita a sua maneira de pensar, a sua identidade, 

relevando os saberes adquiridos. (Pereira 2008:17). 




