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Para atender a nova demanda e 
transpor os desa�os impostos pelo 
Coronavírus, esta edição do World 
Creativity Day será 100% online. 

O nosso An�trião mundial será o World 
Creativity App, disponível para Android 
e iOS nas lojas da Apple e Google Play. 
Para evitar o cancelamento de todas 
essas atividades gratuitas, o app foi 
desenvolvido e doado sem custos pela 
Labora, startup de educação.

Como subir o seu
conteúdo? Como será
a sua participação no
WCD com o Coronavírus?

Baixe o app a partir do
dia 10/04, e estimule
sua rede a fazer
o mesmo!
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Através do nosso app os Participantes 
terão acesso às salas de cada atividade 
sendo exibida via YouTube. Caso optem 
por participar no desktop, os Participantes 
poderão assistir pelo site o�cial do World 
Creativity Day, utilizando login e senha.

live  

play

Apresentar atividade
ao vivo em direto pelo
Youtube, com 20 a
30 min

Enviar gravação
da atividade, com
10 a 15 min

ou

Como Inspirador, terá duas
opções para o formato da
sua atividade: 

Pedimos que priorizem a 
opção gravada, dando 
espaço para entrar ao 
vivo apenas atividades 
que seja realmente 
necessário essa opção. 



Independente do formato escolhido, 
a sua atividade estará disponível 
para inscrições no site o�cial:

worldcreativityday.com

Feita a inscrição, será disponibilizado 
um link para o Participante acessar a 
atividade, onde só terá acesso quem 
se inscrever naquela atividade.
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Como meu conteúdo 
pode ajudar alguém?

Qual a minha proposta
de valor?

Quais as necessidades 
e/ou desejos do meu 
público?

Qual objetivo tenho 
com esse conteúdo?

Mas antes de desenvolver
qualquer conteúdo e/ou
material, pergunte-se:



Perguntas 
respondidas, vamos 
para sua atividade. 

Como o tempo não é 
muito, recomendamos 

o seguinte:

2020

Método A.I.D.A: Atenção, 
Interesse, Desejo, Ação. 

Se só der pra lembrar 
de uma única coisa, o 

que deveria ser?

mensagem central?
escolha no máximo 3 principais

Qual sua
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live  

Ao ser aprovado, irá receber um e-mail 
com um formulário para selecionar se 
a atividade é live ou play

play

Se escolher LIVE, receberá um e-mail 
com as orientações. Aguardar 
posterior envio do link da sua sala;

Se escolher PLAY, receberá um e-mail 
com as orientações e um formulário 
onde poderá revisar os dados sobre a 
atividade e fazer o envio do arquivo 
de vídeo.

O envio do vídeo deve ser feito 
até dia 16/04. Por segurança 
recomenda-se que mantenha 
uma cópia em seu computador.
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O vídeo deve ser �lmado na
horizontal (formato Youtube);

Identi�que-se: inclua
no início do seu vídeo
o seu nome/logo, o nome

Atenção à duração do vídeo, procure 
manter-se dentro do limite de tempo;

Veri�que se o áudio está bom para 
garantir a atenção ao vídeo;

WCD você está participando

WCD São Paulo, Brasil);
(cidade e país, por exemplo:

Aproveite a luz natural, entre 10h e 16h, 
para garantir a qualidade do vídeo;

da sua atividade e de qual

Dicas da
Gravação play
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Faça o checklist: assista o 
seu vídeo antes de enviar 
para garantir que todos os 
pontos anteriores foram 
respeitados.

O vídeo não deve ser 
superior a 1GB, e deve 
estar em formato .mp4;

Dicas do
Upload play

IM
POR

TANT
TE

Não esqueça
a data limite

16/04.
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Dicas de
transmissão

play

live  
Se o Inspirador optar 
pela LIVE, ele recebe as 
orientações e aguarda 
a URL de sua sala, tudo 
por e-mail.

Nesse caso, é preciso aguardar que o 
Responsável da transmissão acesse 
a listagem global de atividades.

Assim que ele salvar 
a URL na atividade, 
o sistema dispara 
novo e-mail com as 
orientações �nais e 
a URL para  o 
Inspirador acessar 
no dia e horário 
de�nido. 

Instruções gerais
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Assim que a sua atividade for 
aprovada, receberá em seu email 
uma con�rmação, juntamente com 
um link para acesso a um formulário. 

Neste formulário será possível revisar os 
dados sobre a sua atividade e fazer o 
envio do arquivo de vídeo.

Observação:
No caso de se inscrever com duas ou 
mais atividades, será enviado um 
email para cada atividade aprovada.

Após carregar o arquivo e submeter o 
formulário, aguarde o envio e a 
con�rmação. Se houver algum 
problema, lhe avisaremos para 
submeter novamente.

Lembre-se
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@worldcreativityday
worldcreativityday.com
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