
Promove um workshop de aplicação da criatividade e inovação ao teu
trabalho
Entrevista um responsável de inovação numa empresa
Convida um artista a apresentar os seus últimos trabalhos
Cozinha um prato que nunca fizeste antes e partilhar com os amigos
Convida um grupo de amigos para jogar um jogo novo
Escreve um artigo sobre criatividade
Integra a criatividade e inovação na tua sala de aula
Filma um vídeo sobre os processos do pensamento criativo
Cria a tua própria ideia ou fala connosco para juntos imaginarmos outras
ideias para celebração

Exemplos de celebrações: 

www.wciw.org

Semana Internacional da Criatividade e Inovação?

Como celebrar a Semana Internacional da Criatividade e Inovação

Faz algo que demonstra o teu
pensamento criativo e inovador.

Celebra com alguém: família,
amigos, colegas ou até mesmo
sozinho.

A tua celebração pode consistir em
qualquer coisa. A criatividade não
tem limites.

jim.friedman@miamioh.edu

Na semana de 15 a 21 de abril, ocorre uma celebração que incentiva a comunidade internacional a potenciar o
recurso à criatividade no dia a dia, em qualquer lugar: nas casas, escolas e comunidades. A World Creativity &

Innovation Week existe para inspirar todos, a viverem de um modomais criativo.
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SUBMETER CELEBRARCRIAR
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Partilha a tua celebração no teu

website e nas redes sociais

Celebra a tua criatividade &amp;
inovação com o mundo

Cria uma forma de celebrar a
criatividade. Pode ser um webinar,

projeto, vídeo/artigo…o que
desejares

Submete a tua celebração em
www.wciw.org para nós a

divulgarmos

PARTILHAR



Promove um desafio de inovação para resolver um dos ODS
Joga um jogo que envolva apanhar lixo num espaço verde
Promove um fórum sobre a melhoria da educação
Escreve um artigo sobre a evolução da igualdade de género
Promove um webinar focado na diminuição da insegurança
alimentar
Cria uma obra de arte apresentando um dos ODS
Faz um vlog de boas práticas de saúde e bem-estar
Cria um projeto focado na conservação dos oceanos
Faz um projeto a partir de materiais reciclados    

Exemplos de celebrações:

Cria a tua própria celebração ou
contacta-nos para mais ideias!
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Como celebrar o Dia Internacional da Criatividade e Inovação?

Use #IAmCreative on social media, take part in our creative community, and plan a celebration April 15-21!

Faz algo que demonstre a tua
criatividade e inovação, na
promoção dos 17 ODS.

O dia 21 de Abril foi definido, pelas Nações Unidas, como o Dia Internacional da Criatividade. Tem como
objetivo a celebração da utilização da criatividade e inovação, para promover os 17 Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS). O World Creativity & Innovation Day existe para incentivar todos a
utilizarem novas ideias, tomarem novas decisões e tornarem o mundo melhor.

Dia Internacional da Criatividade e Inovação?


