
2020

Playbook #1

Qual o
papel do

CRIA
TIVIS
TA ?



Reconhecer o valor de um grupo 
diverso e de experiências que, 
quando somadas, criam um 
sentimento de possibilidades que 
não se podem limitar.

Gerar um sentimento atrelado à 
criatividade. Uma atmosfera que se 
reinventa mediante as necessidades 
de cada um e torna possível a 
validação de sonhos.

Convocar a todos para que, por 
meio do criar, o que nos cerca possa 
se transformar em um novo mar de 
possibilidades e execuções.

2020

Como Criativistas,
nosso papel é:

Construir um mundo baseado
na criatividade é uma tarefa
para muitas mãos.



2020

Somos protagonistas
da transição para um
mundo novo. 

Nossa meta é
impactar positivamente
10 milhões de pessoas

até o dia 22 de abril. 



https://www.linkedin.com/groups/4684152/

Grupos
evento oficial do WorldCreativityDay2020 no Facebook 
https://www.facebook.com/events/492312148365598/
Página no LinkedIn

Além dos canais oficiais do WCD, você também pode utilizar os seguintes meios para divulgação:
●        A sua página/perfil pessoal ou profissional em todas as redes sociais;
●        O canal de notícias da sua cidade no portal World Creativity Day;
●        Postar em grupos no Facebook, WhatsApp, Telegram e LinkedIn;

●        Vídeos e podcasts em seus canais pessoais e profissionais no YouTube, Vimeo, Spotify e outros.
 Todos juntos pelo direito de (re)criar.

●        Newsletter e e-mail para o seu mailing;

A comunidade Criativista formada por líderes locais, voluntários, inspiradores, anfitriões, parceiros, 
patrocinadores e participantes é crucial neste momento de aflição, medo e tristeza, promovendo uma 
Revolução Criativa em suas comunidades e dentro de suas casas. 
Cronograma
Ativando a Rede Criativistas

início 31/03
Criar para curar

Dia Mundial da Criatividade

 

início 25/03
Brincar para cuidar

início 01/04
Festival Criativistas
de 01/04 a 20/04 - 6h às 22h

21 e 22/04

Onde posso divulgar as ações?
O WCD dispõe de canais oficiais que podem ser utilizados para a divulgação:
Site oficial
www.worldcreativityday.org
www.worldcreativityday.com

facebook.com/worldcreativityday
linkedin.com/worldcreativityday
twitter.com/worldcreativityday

instagram.com/worldcreativityday

youtube.com/worldcreativityday

Redes Sociais

início 01/04
Entre os dias 31/03 e 20/04 convidaremos grandes inspiradores do século XXI que estão, desde 2001, 
construindo um mundo novo de esperança, entusiasmo, criatividade e alegria. Todos os dias às 20:00, 
eles estarão online e ao vivo em nosso canal oficial do Instagram para transmitir conhecimentos, 
sabedorias, inspirações e mensagens que podem trazem ideias, soluções e referências positivas para nos 
curarmos dia após dia.

A cada hora, entre às 6h e às 22h, um Criativista convidado estará online em nosso canal oficial do 
Instagram para compartilhar o que tem feito para tornar o mundo um lugar mais criativo.

início 31/03

Você pode participar, mas antes de desenvolver qualquer conteúdo e/ou material, queremos saber:

●        Quais são as necessidades e/ou desejos do seu público?

Agora com o nosso ativismo criativo pretende distribuir energia positiva e otimismo para 10 milhões de 
pessoas ao redor do mundo através de uma comunidade global formada por 3.000 voluntários 
cadastrados no Dia Mundial da Criatividade 2020. 

Ação #3 Criativistas: Festival Criativistas

Nossos Líderes Locais irão convidar Inspiradores, Voluntários e Produtores de conteúdo em torno do 
Festival Criativistas, mobilizando a rede social e redes pessoais.

●        Como é que o seu conteúdo pode ajudar?
●        Qual é o objetivo desse conteúdo?
 Interessou? Então contacte o Líder Local da sua cidade!

Ação #2 Criativistas: Criar para curar

 Ação #4 Criativistas: Dia Mundial da Criatividade
21 e 22/04

●        Qual é a sua proposta de valor?

Queremos que as famílias se nutram de atividades saudáveis e lúdicas para realizar entre si - pais, filhos, 
avós, netos, enfim, todos - e que educadores possam evoluir capacidades e métodos para repassar às 
crianças uma visão de mundo cada vez mais colaborativas, criativas e resilientes.

de 01/04 a 20/04 - 6h às 22h

No dia 21 de abril, vamos conectar 10 milhões de pessoas ao redor do mundo através de centenas de 
milhares de pessoas inspiradoras através de conteúdos digitais ao vivo e gravados disponibilizados por 
pessoas apaixonadas pela humanidade e que desejem compartilhar sua visão de mundo e celebrar a 
criatividade como um grande exemplo de resistência e vitória da humanidade frente ao Coronavírus. 
Todas essas atividades digitais serão realizadas nos dias 21 e 22 de abril de 2020.

Ação #1 Criativistas: Brincar para cuidar

1º passo

Fique em casa, diga a 
quem está em isolamento 
com você que és um 
criativista. Convide-os a 
fazer parte.

2º passo
Mapeie todas as pessoas que 
conhece e que são criativistas 
em potencial.

Vizinhos

Família

Comunidade

Amigos

Crushs
Colegas de

Trabalho

Grupos
Virtuais

2020

#sejacriativista em 6 passos



31
março
march

De/from

Até/to

20
abril
april

20:00
8 PM

Criar
para
curar

#

Grandes inspiradores
transmitindo entusiasmo
e alegria para curar
dia após dia

Todo dia
Everyday

Lives

Festival

CRIA
TIVIS
TAS

31
março

the end of
isolation

o fim do
isolamento

march

De/from

Até/to

Brincar
para
cuidar

#

Famílias se nutrindo de
atividades saudáveis e 
lúdicas,  participando
do Desa�o da Camiseta

Urge - em meio à melancolia do 
isolamento social e à incerteza de como 
será a vida após o �nal desta pandemia - 
a necessidade imediata de reverter a 
ansiedade e o medo que afastam e 
entristecem indivíduos e famílias ao redor 
do mundo com a vacina mais simples e 
elementar ao nosso alcance e que está 
dentro de cada um nós:

nossa capacidade de 
criar, sonhar e imaginar.

Com ela, podemos inventar diferentes 
maneiras de cuidar, curar e inspirar 
crianças, famílias e equipes a não se 
consumirem pelo isolamento, mas sim 
iniciar a revolução criativa, construindo a 
primeira sociedade em rede da história da 
humanidade com o propósito de fortalecer 
nossa esperança e encontrar juntos as 
soluções para os problemas que estamos 
vivendo diariamente. Que a força e a 
criatividade sejam o maior legado desta 
jornada coletiva.

2020

Página no LinkedIn

evento oficial do WorldCreativityDay2020 no Facebook 
https://www.facebook.com/events/492312148365598/

https://www.linkedin.com/groups/4684152/

www.worldcreativityday.com

Site oficial

Redes Sociais

www.worldcreativityday.org

●        O canal de notícias da sua cidade no portal World Creativity Day;

twitter.com/worldcreativityday
youtube.com/worldcreativityday
Grupos

●        A sua página/perfil pessoal ou profissional em todas as redes sociais;
Além dos canais oficiais do WCD, você também pode utilizar os seguintes meios para divulgação:

Revolução Criativa em suas comunidades e dentro de suas casas. 

Criar para curar

Ativando a Rede Criativistas
Cronograma

início 25/03
Brincar para cuidar
início 31/03

início 01/04
Festival Criativistas
de 01/04 a 20/04 - 6h às 22h
Dia Mundial da Criatividade

instagram.com/worldcreativityday
facebook.com/worldcreativityday
linkedin.com/worldcreativityday

 

O WCD dispõe de canais oficiais que podem ser utilizados para a divulgação:

21 e 22/04

Onde posso divulgar as ações?

●        Newsletter e e-mail para o seu mailing;

 Todos juntos pelo direito de (re)criar.

●        Postar em grupos no Facebook, WhatsApp, Telegram e LinkedIn;

●        Vídeos e podcasts em seus canais pessoais e profissionais no YouTube, Vimeo, Spotify e outros.

3º passo

Telegram

Instagram

Whatsapp

Email

Youtube

TwitterLinkedIn

Mapeie sua rede e seguidores 
nas mídias sociais.

4º passo Con�ra nosso calendário de 
ações e baixe para compartilhar.

Cronograma
Novo

2020

New schedule

Veja as próximas ações

Keep up for next actions

março-abril
march-april 31

março

the end of
isolation

o fim do
isolamento

march

De/from

Até/to

31
março
march

De/from

Até/to

20
abril
april

20:00
8 PM

01

De/from

Até/to

20
abril
april

10 às 22h
10 AM to 10PM

abril
april

21-22

De/from

9:30 às 21:30h
9:30 AM to 21:30 PM

abril april

2020
@worldcreativityday

Festival

CRIA
TIVIS
TAS

Brincar
para
cuidar

#

Famílias se nutrindo de
atividades saudáveis e 
lúdicas,  participando
do Desa�o da Camiseta

Criar
para
curar

#

Grandes inspiradores
transmitindo entusiasmo
e alegria para curar
dia após dia

Todo dia
Everyday

Lives

Festival

CRIA
TIVIS
TAS

01

De/from

Até/to

20
abril
april

10 às 22h
10 AM to 10PM

abril
april

21-22

De/from

9:30 às 21:30h
9:30 AM to 21:30 PM

abril april

2020
@worldcreativityday

Festival

CRIA
TIVIS
TAS

Cronograma
Novo

2020

New schedule

Veja as próximas ações

Keep up for next actions

março-abril
march-april

Baixe, reposte,
compartilhe

2020

todos os materiais estarão 
disponíveis diariamente no 
Chat do WCD e no site 
www.worldcreativityday.com 
para download

#sejacriativista em 6 passos



5º passo

Faça suas postagens marcando 
as hashtags e acompanhe o 
conteúdo dos outros criativistas.

Marque sempre
a conta 
@worldcreativityday 
para nossa equipe 
repostar nos per�s 
o�ciais.

Ativando a Rede Criativistas

início 01/04

Dia Mundial da Criatividade
21 e 22/04

www.worldcreativityday.com

Grupos

de 01/04 a 20/04 - 6h às 22h

Criar para curar

linkedin.com/worldcreativityday

Site oficial

 

facebook.com/worldcreativityday

Cronograma

Brincar para cuidar
início 31/03

Festival Criativistas

Revolução Criativa em suas comunidades e dentro de suas casas. 

início 25/03

Onde posso divulgar as ações?
O WCD dispõe de canais oficiais que podem ser utilizados para a divulgação:

www.worldcreativityday.org

Redes Sociais
instagram.com/worldcreativityday

twitter.com/worldcreativityday
youtube.com/worldcreativityday

Página no LinkedIn
https://www.linkedin.com/groups/4684152/

●        A sua página/perfil pessoal ou profissional em todas as redes sociais;

evento oficial do WorldCreativityDay2020 no Facebook 
https://www.facebook.com/events/492312148365598/

●        Vídeos e podcasts em seus canais pessoais e profissionais no YouTube, Vimeo, Spotify e outros.

Além dos canais oficiais do WCD, você também pode utilizar os seguintes meios para divulgação:

 Todos juntos pelo direito de (re)criar.

●        Postar em grupos no Facebook, WhatsApp, Telegram e LinkedIn;
●        Newsletter e e-mail para o seu mailing;

●        O canal de notícias da sua cidade no portal World Creativity Day;

#criativistas
#brincarparacuidar
#criarparacurar

@worldcreativityday

2020

#sejacriativista em 6 passos



Estruturamos nosso posicionamento 
perante alguns preceitos que são 
responsáveis pela divulgação de tudo 
aquilo que acreditamos ser crucial para o 
desenvolvimento humano em uma 
comunidade colaborativa e integrada.

Podemos fazer do mundo um ambiente 
inventivo e de melhorias constantes, para 
tanto, é preciso valorizar e incentivar que o 
processo de construção criativa seja 
orgânico e intrínseco às mentes pensantes 
que nos acompanham. Podemos juntos 
criar um movimento de validação dos 
valores nos quais acreditamos e, para 
isso, nossa estrutura baseia-se na 
mudança dos paradigmas vigentes.

2020

Nascem os

CRIA
TIVIS
TAS

6º passo

Participe das Lives do per�l o�cial do 
@worldcrativityday. Interaja, encaminhe 
para os amigos e faça lotar todas as 
nossas transmissões.

6º passo

Marque sempre a conta 
@worldcreativityday para 
nossa equipe repostar nos 
per�s o�ciais.

@worldcreativityday

01

De/from Até/to

20

10 às 22h
10 AM to 10PM

abril
april

Festival

CRIA
TIVIS
TAS

abril
april

Festival

CRIA
TIVIS
TAS

#sejacriativista em 6 passos

O lançamento das 
lives será 31/03 com 
Wellington Nogueira, 
fundador do Doutores 
da Alegria.

2020



@worldcreativityday
worldcreativityday.com

youtube.com/worldcreativityday

O canal de notícias da sua cidade no portal 
World Creativity Day;

Onde posso divulgar as ações?

instagram.com/worldcreativityday

Grupos

Newsletter e e-mail para o seu mailing;

facebook.com/worldcreativityday

Todos juntos pelo direito de (re)criar.

Redes Sociais

Sua página/per�l pessoal ou pro�ssional em 
todas as redes sociais;

Site o�cial
www.worldcreativityday.org

linkedin.com/worldcreativityday

linkedin.com/groups/4684152/

www.worldcreativityday.com

Vídeos e podcasts nos canais pessoais e 
pro�ssionais (YouTube, Vimeo, Spotify, etc)

Postar em grupos no Facebook, WhatsApp, 
Telegram e LinkedIn;

Não esqueça de usar também:

Página no LinkedIn

twitter.com/worldcreativityday

evento o�cial no Facebook 
facebook.com/events/492312148365598/



criativista

Cada criativista pode alcançar centenas
de pessoas. Vamos mudar o jogo! Juntos
vamos curar, impactando a vida de...

10 milhões
de pessoas!



2020

siga acompanhando nossas
redes, chats, booking e lives.

@worldcreativityday
worldcreativityday.com

CRIA
TIVIS
TAS
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