
 

 

 

 

OFICINAS DE ESCRITA M23 – 2022 

 

 

Prof.ª Isabel Araújo 

 

 

Etapas do processo da escrita: planeamento, composição, revisão, reescrita 

Sessões síncronas1  Sessões assíncronas2 

11 de fevereiro – 18:00-20:00 horas 

18 de fevereiro – 18:00-20:00 horas 

11 de fevereiro – 17:00-18:00 horas 

12 de fevereiro – 10:00-13:00 horas 

18 de fevereiro – 17:00-18:00 horas 

Aspetos linguísticos da organização textual: coesão e coerência textual 

Sessões síncronas  Sessões assíncronas 

25 de fevereiro – 18:00-20:00 horas 

4 de março – 18:00-20:00 horas 

19 de fevereiro – 10:00-13:00 horas 

25 de fevereiro – 17:00-18:00 horas 

26 de fevereiro – 10:00-13:00 horas 

4 de março – 17:00-18:00 horas 

Formas de organização da informação em diferentes modelos textuais: textos 

expositivos e textos argumentativos 

Sessões síncronas  Sessões assíncronas 

11 de março – 18:00-20:00 horas 

18 de março – 18:00-20:00 horas 

5 de março – 10:00-13:00 horas 

11 de março – 17:00-18:00 horas 

12 de março – 10:00-13:00 horas 

18 de março – 17:00-18:00 horas 

                                                 
1 As sessões síncronas serão conduzidas com recurso à plataforma Zoom. 
2 O horário das sessões assíncronas é meramente identificativo, podendo ser cumprido de acordo com a gestão 
de cada candidato. Todos os materiais serão disponibilizados no aplicativo Google Classroom. 



Estrutura sintática e pontuação 

Sessões síncronas  Sessões assíncronas 

25 de março – 18:00-20:00 horas 

1 de abril – 18:00-20:00 horas 

19 de março – 10:00-13:00 horas 

25 de março – 17:00-18:00 horas 

26 de março – 10:00-13:00 horas 

1 de abril – 17:00-18:00 horas 

Áreas críticas da construção frásica 

Sessões síncronas  Sessões assíncronas 

8 de abril – 18:00-20:00 horas 

22 de abril – 18:00-20:00 horas 

2 de abril – 10:00-13:00 horas 

8 de abril – 17:00-18:00 horas 

9 de abril – 10:00-13:00 horas 

22 de abril – 17:00-18:00 horas 

Questões de ortografia e acentuação 

Sessões síncronas  Sessões assíncronas 

29 de abril – 18:00-20:00 horas 

23 de abril – 10:00-13:00 horas 

29 de abril – 17:00-18:00 horas 

30 de abril – 10:00-13:00 horas 

 


