CULTURA

Escrita Criativa Online

Na escrita todos somos aprendizes e jamais alguém será mestre
(Ernest Hemingway)

Já pensou em transpor para o papel os seus episódios de vida, as suas ideias, os seus receios, os seus sonhos?
Com este curso online, que nos é proporcionado gratuitamente por João de Mancelos (*) vai poder
construir a sua história ao longo de várias aulas, desde o momento em que a ideia nasce até à última página da
sua obra.
Escrita Criativa Online é um curso ao alcance de todos, com exemplos práticos, alguns até divertidos,
bem como, ainda, aprender alguns truques de ‘grandes autores’.
O curso está dividido em 22 temas que convidamos

a conhecer selecionando as seguintes ligações:
1. Encontre a ideia

12. Mostre e conte

2. Desbloqueie a inspiração

13. Aumente o suspense

3. Desenvolva a ideia

14. Crie surpresas

4. Determine o conflito

15. Adense o mistério

5. Estruture o enredo

16. Acrescente pormenores

6. Escolha o narrador

17. Termine a história

7. Crie as personagens

18. Escolha o título definitivo

8. Estabeleça empatia

19. Reveja o original

9. Escreva o parágrafo inicial 20. Publique o seu livro
10. Descreva os locais

21. Adira a um clube de escritores

11. Crie os diálogos

22. Os Dez Mandamentos do Escritor

#Fiquealerta #Estamosjuntos
(*) Biografia - João de Mancelos (n. Coimbra 1968). É licenciado em Estudos Portugueses e Ingleses, Mestre em Estudos Anglo-Americanos, Doutorado em
Literatura Norte-Americana, Pós-doutorado em Estudos Literários, com agregação em Estudos Culturais. É autor de várias obras literárias e científicas. Já lecionou na
Universidade Católica Portuguesa (Viseu) e na Universidade de Aveiro. Investigador no Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro é
atualmente docente na Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior. Publicou vários livros de ensaio, poesia e ficção. Foi premiado em diversos
concursos literários.

Fonte: https://escritacriativaonline.wordpress.com/
Fotos: www.slideshare.net/patypassos/uma-nova-histria e www.ideiademarketing.com.br/2016/03/07/

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas
marcas / empresas / entidades indicadas)

