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Sobre o projeto

A Fundação Telefônica Vivo atua há 20 anos no Brasil e 
integra uma rede de 17 fundações do Grupo Telefônica, 
presentes em países da América Latina e Europa.

Desenvolvemos projetos nas áreas de educação, 
empreendedorismo social e voluntariado, investindo em 
iniciativas com foco em inovação, tecnologia e conhecimento.

Em colaboração com Fundação “la Caixa”, criou o programa 
de educação digital ProFuturo, que no Brasil, oferece ensino a

distância para educadores por meio da plataforma Escolas 
Conectadas com o objetivo de promover a inclusão de 
educadores na cultura digital e incentivar o desenvolvimento 
de habilidades do século XXI nos alunos por meio da prática 
de metodologias inovadoras de ensino. Em parcerias com 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, a iniciativa 
dissemina e estimula a inovação educativa com cursos online 
gratuitos de formação continuada.
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Todos já ouvimos falar nos tais 1% de inspiração e 99% de 
transpiração para que um texto seja, além de coeso e 
coerente, criativo, impactante e autoral. Sabemos que é 
assim mesmo. Escrever demanda muita dedicação, mas 
pode ser muito prazeroso e é uma poderosa ferramenta que 
todos levamos para a vida.

Como envolver os alunos no encantamento pela escrita? 
Como a autoria e a imaginação ajudam a formar alunos 
escritores? Que ferramentas podem ajudar o educador nessa 
trama? Ficou curioso? Venha debater – e escrever – com a 
gente.

Introdução

Modalidade: Mediado
Carga horária: 20h
Certificação: Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul
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Competências
pedagógicas
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- Construa um acervo de ideias e estratégias para trabalhar tipos de texto 
e gêneros textuais de forma contextualizada e com foco na autoria.

- Desconstrua a ideia de texto escolar como “texto de leitor único” (o professor), 
destacando a criação e a comunicação como objetivos do escrever.

- Conheça as potencialidades dos meios de comunicação para auxílio 
ao desenvolvimento da escrita criativa.

- Adquira subsídios para implementar com seus alunos propostas 
de composição de peças digitais utilizando imagens e textos.

- Conheça características das histórias em quadrinhos, suas possibilidades para 
o desenvolvimento da escrita e meios (inclusive digitais) de implementar a 
produção de HQ com os alunos.



Aprendizagens
e práticas

CONHECER BEM PARA ESCREVER MELHOR

É enorme a variedade de textos com que nos deparamos todos os 
dias. Alguns servem para informar, outros para orientar, outros, 
ainda, para incentivar o consumo e tantas outras funções. Além 
dessa variedade de estilos, a que chamamos "gêneros textuais", há 
também os "tipos de texto". 

A primeira unidade do curso ajudará você a entender mais sobre 
tipos de textos, gêneros textuais e, principalmente, sobre a 
importância de conhecermos tais conceitos. Teremos, além disso, 
uma seção dedicada a sugestões de práticas para a sala de aula, 
incluindo o uso de ferramentas tecnológicas para favorecer a escrita 
criativa.

Unidade 1
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Aprendizagens
e práticas

ESCRITA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO: ESTRATÉGIAS E 
POSSIBILIDADES

Na unidade 2, conheceremos as inúmeras possibilidades 
apresentadas pelos meios de comunicação para o auxílio ao 
desenvolvimento da escrita criativa. Afinal, criatividade e imaginação 
estão na base da relação entre veículos, leitores e espectadores!

Seja na publicidade, seja no jornalismo, temos muitas oportunidades 
de aprender a estreitar as conexões com diferentes públicos. 
Escrever para atrair, despertar e comunicar é o princípio da unidade 2 
deste curso.

Inspirações

Experiências de docentes de diferentes localidades brasileiras que 
têm trabalhado com seus alunos possibilidades da Publicidade e do 
Jornalismo.

Unidade 2
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Aprendizagens
e práticas

HQ E TIRINHAS NA SALA DE AULA

Você já descobriu o mágico e poderoso mundo das histórias em 
quadrinhos? Seus alunos também curtem? Por que será que esse gênero 
textual fascina tanto as mais diferentes gerações?

Nesta unidade, nós vamos conversar sobre suas características e também 
vamos aprender a criar as nossas próprias HQs digitais.

Inspirações

Algumas ideias, sequências didáticas, produções de alunos e relatos de 
práticas sobre a utilização de HQs na sala de aula.

Unidade 3
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Certificação

Após a conclusão do curso - ao cumprir todos os requisitos 
apresentados - você receberá um certificado digital, 
emitido pela UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul) em parceria com a Fundação Telefônica Vivo.
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Este curso vai ajudar você a 
(re)visitar bases 
conceituais sobre 
diferentes textos e a 
trabalhar a escrita criativa 
com os alunos.
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