
PROFA. LUCIANA LAGO



1 – Para escrever bem, é 

preciso praticar;

2- É uma atividade que 

relaxa;

3 – Ajuda a desenvolver a 

criatividade

4 – É uma boa 

maneira de 

praticar o seu 

vocabulário;

5 – Escrever faz 

bem para o 

cérebro

Disponível em https://www.pravaler.com.br/5-vantagens-de-

escrever-com-frequencia/



ESCOLHA 10 DENTRE AS 25 QUESTÕES A 

SEGUIR E RESPONDA NO SEU CADERNO.



1- Você encontra 10 mil dólares numa sacola esquecida no banheiro de um shopping. O 
que você faz? Como a história termina?

2 - Escreva uma notícia para o jornal da sua cidade. O título é: “Chupa-cabras ataca de 
novo”.

3- Descreva a padaria do seu bairro. Acabou de sair uma fornada de pão.

4- Você ganhou na Mega-Sena acumulada. O que você faz da sua vida?

5 - Você está num hotel com fama de mal-assombrado e acorda com barulhos que vem 
do corredor. Descreva a cena. Como a história termina?

6 - O personagem de sua história faz um pedido para o gênio da lâmpada e o desejo é 
atendido. Porém, dá tudo errado. Conte essa história em cordel.

7- Conte uma piada.

8- É o dia mais frio do ano e você sai de casa, a pé, às seis da manhã para ir ao trabalho 
ou à escola. Descreva a situação.

9- Você acorda e a cidade está completamente deserta. A população desapareceu. O 
que você faz?

10- Você conhece uma pessoa que tem pavor de peixe (não pode nem ver). Conte o que 
acontece quando vocês entram, por engano, numa peixaria.



11- Você está num museu e sua amiga quebra um valioso vaso chinês 
da dinastia Ming. Ninguém viu. O que você faz? Descreva a cena.

12- O personagem tem 64 anos de idade. Ele volta no tempo e 
conversa com ele mesmo quando tinha 20 anos de idade. O que ele 
diz? Ele dá conselhos? Escreva em forma de diálogo.

13- Você compra um bode num site de leilões pela internet. Os seus 
pais não querem o bicho em casa. Descreva a cena em que faz mudar 
de ideia.

14- Você faz uma cirurgia plástica e fica completamente diferente. 
Ninguém te reconhece. O que acontece de inusitado? Conte a cena.

15- Você acredita em previsões do futuro? Explique.

16- A religião é importante na sua vida? Por quê?

17- Escreva um diálogo entre um poste e um cachorro.



18- Escreva um diálogo entre a Lua e o planeta Terra.

19- Você é levado(a) por um disco-voador. Descreva a situação. O que acontece no 
final?

20- É um dia de muito calor. Você é um cachorro sem dono, na praia. Descreva os 
humanos ao seu redor e diga o que você pensa deles. Escreva de uma forma bem-
humorada.

21- Você recebeu a visita de um amigo chinês e o levou para passear. Conte como 
foi o passeio, com humor.

22- Conte uma boa história de pescador. Inclua uma sereia, uma água de coco e um 
relógio de ouro.

23- O jogo de futebol está empatado e você se prepara para bater um pênalti aos 45 
minutos do segundo tempo. O que se passa na sua cabeça?

24- Você chega de viagem a um hotel em Nova York e descobre que sua mala foi 
trocada. Dentro da sua “nova” mala há uma tela original de Pablo Picasso. O que 
você faz?

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


