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Dia 17 de novembro é o dia da criatividade. 

Aproveitamos essa data para fazer uma proposta 
de escrita diferente.

Que tal o desafio de experimentar propostas um 
tanto inusitadas e incomuns?

Propostas assim podem ser difíceis mas podem ser 
bem divertidas também.
Prepare-se porque os resultados podem ser 
bastante surpreendentes. 



Passo a passo
Imprima as páginas com as propostas em folha 
Chamex A4 75g ou Chamex Colorido A4 75 - 500 
folhas - cores: amarelo, marfim, rosa, azul, verde

1.1.

Se você se animar, imprima alguma das propostas 
mais de uma vez e experimente diferentes caminhos 
para explorar as sugestões.

2.2.

DICA: Você pode mandar o link da atividade para amigas/os 
que também gostam de escrever. Que tal depois um/a ler para 
o outro/a e ver os diferentes caminhos que surgiram?



Escolha duas das suas músicas preferidas e selecione um verso de 
cada uma. O texto deve iniciar com um dos versos e encerrar com o 
outro. Se quiser aumentar o desafio, escolha músicas com temas 
bem diferentes.



Imagine que quando você sai de casa os seus móveis passam a ter 
vida. O que acontece nesse momento? Eles conversam? Discutem? 
Fazem uma grande festa? 



Sabe aquele seu par de sapatos preferidos que vai com você em todos 
os lugares? Nessa proposta, esses sapatos vão contar dos lugares 
mais inusitados pelos quais você já caminhou. 



Você já viu algum desenho animado em que um anjo bom e um anjo 
mau (ou diabinho) ficam pousados nos ombros das personagens 
dando conselhos e tentando convencê-los a fazer ou desistir de 
algo? Nessa proposta esses dois anjinhos vão finalmente concordar. 
Qual situação que fará esse evento inesperado acontecer?



Escreva um diálogo maluco, em que uma pessoa fala uma coisa e a 
outra responde algo que parece não ter nenhuma relação com o 
assunto. Tente encontrar um final surpreendente. Será que no fim o 
assunto era o mesmo? Será que não vão nem perceber que não 
falavam do mesmo assunto? Será que estavam conversando em 
código? Será que as personagens vão sair satisfeitas ou insatisfeitas 
da conversa?


