
Creativity — Brainstorming practice I
Criatividade - Brainstorming prática I
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
A criatividade pode ser aprendida. O maior erro para iniciantes está tentando manter todas as suas idéias em sua cabeça. Você está 
indo para a prática de listar um grande número de idéias, a fim de melhorar suas habilidades criativas.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Você vai melhorar a sua capacidade de gerar um grande número de ideias.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.
Você vai melhorar a sua capacidade de suspender o julgamento até depois de sua idéia é gravado. A maioria das pessoas 
parar de boas idéias, enquanto eles ainda estão em sua mente.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Você vai melhorar a sua capacidade de buscar intencionalmente fora idéias incomuns ou específicos relacionados a um 
tópico.

Please choose a topic:  Escolha um tópico:
☐ sports esportes     ☐ movies filmes     ☐ music música     ☐ games jogos     ☐ fashion moda    ☐ animals animais

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Quando tiver terminado, por favor, contar o número de idéias que você gerados:



Creativity — Brainstorming practice II
Criatividade - Brainstorming prática II
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
A criatividade pode ser aprendida. O maior erro para iniciantes está tentando manter todas as suas idéias em sua cabeça. 
Você está indo para a prática de listar um grande número de idéias, a fim de melhorar suas habilidades criativas.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Você vai melhorar a sua capacidade de gerar um grande número de ideias.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.
Você vai melhorar a sua capacidade de suspender o julgamento até depois de sua idéia é gravado. A maioria das pessoas 
parar de boas idéias, enquanto eles ainda estão em sua mente.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Você vai melhorar a sua capacidade de buscar intencionalmente fora idéias incomuns ou específicos relacionados a um 
tópico.

Please choose a topic: Escolha um tópico:
☐ things that make you different than others  coisas que fazem você diferente dos outros
☐ things that irritate you  coisas que irritam você  ☐ things you love  coisas que você ama

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Quando tiver terminado, por favor, contar o número de idéias que você gerados:
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Após a contagem, por favor, desenhar um círculo ou retângulo em torno de suas idéias mais interessantes.



Creativity — Web mapping practice
Criatividade - prática mapeamento Web
Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by practicing web mapping.
A criatividade pode ser aprendida. Você vai melhorar suas habilidades criativas através da prática de mapeamento web.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Você vai melhorar a sua capacidade de gerar um grande número de ideias.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Você vai melhorar a sua capacidade de suspender o julgamento até depois de sua idéia é gravado.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Você vai melhorar a sua capacidade de buscar intencionalmente fora idéias incomuns ou específicos relacionados a um 
tópico.

● You will improve your ability to let one idea lead to another.
Você vai melhorar a sua capacidade de contar uma história visualmente.

Please choose a topic:  Escolha um tópico:
☐ events that have shaped you  eventos que você em forma ☐ possibilities of the future  possibilidades do 

futuro
☐ ways people interact  maneiras como as pessoas interagem

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Quando tiver terminado, por favor, contar o número de idéias que você gerados: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Após a contagem, por favor, desenhar um círculo ou retângulo em torno de suas idéias mais interessantes.



Creativity — Visual idea generation
Criatividade - Visual geração de idéias
Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by sketching ideas as you come up them.
A criatividade pode ser aprendida. Você vai melhorar suas habilidades criativas esboçando idéias como você chegar a eles.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Você vai melhorar a sua capacidade de gerar um grande número de ideias.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Você vai melhorar a sua capacidade de suspender o julgamento até depois de sua idéia é gravado.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Você vai melhorar a sua capacidade de buscar intencionalmente fora idéias incomuns ou específicos relacionados a um 
tópico.

Please choose a topic:  Escolha um tópico:
☐ nature  natureza    ☐ sports  esportes     ☐ science and technology  ciência e tecnologia
☐ games  jogos    ☐ other:  de outros: _______________

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Quando tiver terminado, por favor, contar o número de idéias que você gerados:
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Após a contagem, por favor, desenhar um círculo ou retângulo em torno de suas idéias mais interessantes.



Creativity — Unpacking an event
Criatividade - Desempacotando um evento
Creativity can be learned. Often beginners think they don't have the insight they need to make thoughtful art. You are going to 
doing answer questions about an event in order to practice thinking in more detail.
A criatividade pode ser aprendida. Muitas vezes iniciantes acho que eles não têm a percepção de que precisam para fazer arte 
pensativo. Você está indo para fazer responder perguntas sobre um evento, a fim de praticar o pensamento em mais detalhes.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Você vai melhorar a sua capacidade de gerar um grande número de ideias.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Você vai melhorar a sua capacidade de suspender o julgamento até depois de sua idéia é gravado.

● You will improve your ability to tell a story visually.
Você vai melhorar a sua capacidade de contar uma história visualmente.

Please choose an event:  Por favor, escolha um evento: ______________________________________________________

1. What people are there? What are they like? How can you show this?
O que as pessoas estão lá? Quais são eles gostam? Como você pode mostrar isso?

2. What led up this? What kind of conflict is occurring? Is there suspense, a turning point, or complication?
O que levou este? Que tipo de conflito está ocorrendo? Existe suspense, um ponto de viragem, ou complicação?

3. What is the meaning or importance of the event?
Qual é o significado ou importância do evento?

4. Describe the setting, atmosphere, and mood.
Descreva o cenário, atmosfera e humor.

5. What symbols or metaphors will help communicate the event’s significance?
Que símbolos ou metáforas vai ajudar a comunicar a importância do evento?

6. Who or what is observing the event? What kinds of unusual points of view can help tell the story?
Quem ou o que está observando o evento? Que tipos de pontos incomuns de vista podem ajudar a contar a história?

7. What do you want people to think and feel about this event?
O que você quer que as pessoas pensam e sentem sobre este evento?



Creativity — Portrait backgrounds

 

Criatividade - retrato de fundos
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
A criatividade pode ser aprendida. Praticar listar um grande número de 
ideias. Não julgue enquanto você está chegando com idéias. Buscar ideias que 
são tão incomuns ou mais específico possível.

List what could you show in the background of your portrait.
Lista o que você poderia mostrar no fundo de seu retrato.



Creativity — Poses and modifications

 

Criatividade - Poses e modificações
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
A criatividade pode ser aprendida. Praticar listar um grande número de 
ideias. Não julgue enquanto você está chegando com idéias. Buscar ideias que 
são tão incomuns ou mais específico possível.

List poses, angles, poses, clothes, expressions & modifications.
Lista poses, ângulos, poses, roupas, expressões e modificações.


