
NA MINHA CASA SOMOS…. 

Exercício de Escrita Criativa para toda a família 

 

1. Tendo como exemplo e ponto de partida o livro Na minha casa somos sete, de 

Cristina Taquelim, com ilustrações de Catarina Fernandes (2009, Pé de página 

Editores), propomos à tua família a escrita de um conto que diga como a tua 

família é ou como gostariam que ele fosse. Que fique claro que não queremos 

saber nada sobre a vossa família em concreto, o que gostaríamos era de vos 

colocar a conversar e a escrever sobre a vossa família. Podem ser 

acontecimentos ou episódios verdadeiros ou inventados, o que importa é que 

escrevam sobre a vossa família. 

2. Este trabalho de escrita é uma proposta para a família. Embora um de vocês 

possa ser o redator (o que escreve) convinha que as ideias fossem de todos. 

Anotem o que é costume dizerem (de bem) ou de cómico uns sobre os outros… 

3. No texto modelo que vos apresentamos, vereis que ao lado do texto está uma 

caixa em branco: serve para que tomem notas sobre cada uma dos membros da 

vossa família: o pai, a mão, o irmão, a irmã, a avó, o avô, os avós, etc. Só 

escreverão sobre os membros da família que quiserem… 

4. O texto final a apresentar pode ser feito no quadro ao lado da história 

apresentada ou numa folha nova… 

5. Algumas dicas concretas: utilizem os diálogos porque estes tornam os textos 

vivos; usem expressões populares que sejam ditas por vocês; contem episódios 

caricatos ou cómicos; contem a história como narrador participante, ou seja, na 

primeira pessoa, porque é da vossa família que querem falar (como acontece na 

história apresentada). 

6. Último conselho: este exercício é uma «brincadeira séria», ou seja, é para que se 

divirtam escrevendo em família. Podem usar o esquema proposto pela história 

«Na minha casa somos sete» ou usar outro ainda mais criativo e original… 

7. Boas leituras e boas escritas! 


