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ESCOLHA 10 ENTRE AS 25 QUESTÕES E RESPONDA NO SEU CADERNO.

1- O que torna um pôr do sol perfeito? Faça uma lista.

2- Faça uma lista de cinco frases sobre o que aconteceu na sua melhor 

festa.

3- Escreva um texto com, no mínimo 15 linhas, a partir da frase: “Eu não 

entendo este cachorro. Ele é totalmente pirado.”

4- Escreva um texto a partir da frase: “É hoje. Meu coração já começa a 

bater mais forte.”

5- Escreva um texto a partir da frase: “Eu estava quase dormindo quando 

ouvi um barulho da cozinha”.



6- Você está no centro da cidade, à noite. Descreva os sons do 

lugar.

7- Você experimenta um frango assado pela primeira vez. 

Descreva o sabor e as texturas.

8- Conte como foi a viagem mais interessante e inesquecível que 

você já fez.

9- Escreva uma carta para ser aberta daqui a 100 anos contando 

o que a nossa geração fez com o planeta.

10- Você já foi vítima de bullying? O que aconteceu? Como você 

superou isso?



11- Você virou um morador de rua. E agora?

12- Você está numa ilha deserta e acredita que não vai sobreviver e decide 
escrever uma carta de despedida. Escreva a carta.

13 - Você já se meteu em alguma confusão quando era criança? O que aconteceu?

14 - Cada povo tem o governo que merece? Escreva usando as técnicas de 
dissertação que você conhece.

15- Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras se dão mal?

16 - Crie a letra de uma música.

17- Escreva uma história que termine com a frase: “Assim caminha a 
humanidade”.

18- Você está num reality show e tem que convencer o público que não deve ser 
eliminado. O que você diz?

19 - Escreva uma carta de amigo-para-amigo ao presidente Donald Trump.

20- Escreva uma carta com um pedido de emprego.

21- Você foi eleito o prefeito da sua cidade. Descreva o seu primeiro dia de 
trabalho.



22- Você compra um casaco antigo numa loja de 
roupas usadas. No bolso há uma carta de amor. 
Quem escreveu a carta? Para quem? Transcreva a 
carta.

23 - Feche os olhos e imagine você mesmo daqui a 
10 anos. Conte como é sua vida lá.

24- Qual foi o maior susto da sua vida? Como a 
história terminou?

25-Escolha uma das questões e grave um vídeo no 
aplicativo TiKToK ou em outro aplicativo sobre a questão 
escolhida e poste na pda.




