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Escrita Eficaz 

Módulo do Curso de Secretariado. 

OBJECTIVOS 

 Reconhecer a importância da comunicação escrita no meio empresarial; 
 Identificar as etapas necessárias para a redação correta de um texto; 
 Adaptar a sua comunicação escrita ao contexto requerido; 
 Aplicar as estratégias de correção de erros nos seus textos; 
 Escrever de forma correta e clara; 
 Utilizar os meios de correção adequados às circunstâncias; 
 Executar nos próprios textos, testes de controlo de qualidade. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A escrita – processo cognitivo 

O que significa “escrever”? 
Porque sentimos dificuldade em escrever?  
Falar ≠ Escrever 
 

A Linguagem Escrita Verbal 
O Modelo da Comunicação  
A Redação perfeita 
A Apresentação cuidada  
 

O texto comercial  
Carta comercial 
Fax 
E-mail  
Relatório  
Ata 
Nota de informação  
Ordem de serviço 
 

Indicadores de controlo de qualidade  
Facilidade de Leitura e interesse humano  
Índice de confusão 

BENEFÍCIOS 

 Perca o receio de escrever assuntos importantes; 
 Adapte o género de comunicação de acordo com o assun-

to em questão; 
 Escreva de forma clara e correta, de forma a ser percetí-

vel ao destinatário; 
 Redija os seus textos sem erros através de estratégias de 

correção. 
 

DESTINATÁRIOS 
 Quadros superiores, secretários e técnicos administrati-

vos que produzam textos que, direta ou indiretamente, 
afetem a sua imagem profissional e da empresa; 

 Profissionais da área de Relações Públicas ou afins, para 
quem a comunicação escrita com outras entidades deve 
ser feita com rigor; 

 Ativos que sintam que podem e devem corrigir e/ou de-
senvolver a sua capacidade de escrita através de um 
curso caracterizado pela realização de exercícios e exem-
plos  

 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequa-

dos;  
 Documentação e material de suporte à formação. 

25 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


