
 ESCRITA CRIATIVA                   

O que me parece que 
está representado?

O que sinto quando 
vejo esta imagem?

Observa a reprodução do quadro de Amadeu de Sousa Cardoso. 
O que te parece que está representado? O que sentes?
Inventa uma história com base no que vês no quadro e escreve-a no teu caderno.
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Esta gravura de Amadeu de Sousa Cardoso serviu de inspiração a um conto 
escrito pelo António Torrado e pela Alberta Menéres. 
Observa a imagem e inventa uma história, continuando a frase do conto que 
serve de legenda à gravura.

Só que ninguém sabia que o rei e a rainha, disfarçados e não obedecendo às suas próprias 
ordens ...
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Observa a reprodução do quadro de Amadeu de Souza Cardoso.
Escreve uma história que justifique o salto do coelho.
Porque saltou o coelho? O que aconteceu?



Observa a reprodução do quadro da pintora Paula Rego.
1. Escreve uma lista de palavras que te ocorram quando observas este quadro.
2. Escreve uma história com as palavras da lista que criaste.
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1.

Observa a reprodução do quadro da pintora Paula Rego.

Inventa uma história que acabe com a cena representada neste quadro.
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Observa a reprodução do quadro do pintor Klint.
O quadro chama-se “árvore da Vida”
1. Escreve um texto com o mesmo título : A árvore da Vida
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Esta é uma das fotografias do canadiano Paul Nicklen, expostas na World Press 
Foto 2010.
Observa a fotografia com atenção e faz deste albatroz o personagem principal 
de uma história inventada por ti.
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Esta é uma fotografia tirada durante um bailado da coreógrafa Angelin Preljocaj, 
com musica de Gustav Mahler.

Imagina que tinhas ido assistir a este bailado e descreve-nos o que viste. 

Pistas para a descrição:
Que história contaram? Como eram os cenários? Como eram os figurinos(roupas)? Quantos 
bailarinos faziam parte do bailado? O que estava a acontecer nesta cena? O que mais gostaste 
no espectáculo?
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Recorda o quadro de Almada Negreiros que “dançámos” o ano passado 
quando fomos ao Museu de Arte Moderna na Gulbenkian.
1. O que achas que está a acontecer?
2. O que sentes quando observas este quadro?
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Observa a reprodução do quadro do pintor Almada Negreiros.

1. O que achas que está a acontecer?
2. O que sentes quando observas este quadro?
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Observa a reprodução do quadro de Vieira da Silva.

1. Faz-te lembrar algum local? Qual?
2. Escreve um pequeno poema inspirado neste quadro.
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1. Observa bem este quadro.

2. Imagina que esta pintura de Klint é o fim de uma história.
  Conta-nos a história destes dois personagens. Quem são? Onde estão? O que
  estão a fazer? Porquê? …

 12


