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O que é?
Vamos à descoberta da matriz de escrita de cada um, ganhando
pelo caminho mais foco e inspiração para definir objectivos
e criar hábitos de escrita. Com base num método simples e
eficaz, vamos aprender a projetar a voz interior e revelar o
propósito de escrever.

É para todos os que querem
desenvolver a sua escrita
ou a sua expressão
artística, a partir dos 16
anos de idade (com
autorização do encarregado
de educação).

É para quem?

Lápis, esferográfica, bloco de notas.
Respeitar as medidas de saúde e
regras da casa. Boa disposição e
espírito de partilha

Quando e onde?

objetivos:
encontrar a matriz pessoal de
escrita;
definir um projeto individual de
escrita (um livro, um diário,
etc.);
criar rotinas e ficar mais focado;
encontrar a voz do autor e o
lugar da escrita;
revelar o propósito e missão de
escrever.

O que é preciso?

Datas à escolha:
Dia 7 de maio, das 10h às 12h
Dia 14 de maio, das 15h às 17h

As sessões serão dadas em casa
da formadora, em Lisboa, perto
do C.C.Colombo.



Sandra Marques Augusto é storyteller e content writer, e dá
cursos e workshops de escrita e criatividade.

Licenciou-se em História e fez pós-graduação em Técnicas
Editoriais pela FLUL/Fundação Calouste Gulbenkian. 
Tem formação em Escrita e Técnicas Narrativas, em

Storytelling e Copywriting. 
Trabalhou em editoras e integrou a equipa que lançou a
Enciclopédia Universal da Texto Editores (em cd-rom), um

projecto pioneiro em Portugal. Teve a sua própria editora e
uma agência criativa, o Colectivo 71.86.

 

Sobre a formadora

Como se inscrever?

Como obter informações?

Através do formulário aqui 

Através do e-mail hello@sandramarquesaugusto.com

Preço
15 euros + 5 euros inscrição. Inclui kit boas-vindas e
mata-bicho.

Há. Entre 4 a 7 participantes, por sessão.

Há limite de vagas?

https://forms.gle/q6tmxruodKAiT1iA7
https://forms.gle/q6tmxruodKAiT1iA7

