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NaNoWriMo
Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira
(1667) 1
Preparados para a
tendinite? Let’s go!

(5000) 3
Além de ser escritor,
qual seu outro super
poder?
(16667) 10
Domingo!
Recarregue as
energias interagindo
no grupo do NaNo
(28333) 17
Invente um
animal de
estimação
(40000) 24
Bloqueio na semana
final? Converse com
seus amigos
imaginários
www.projetolettera.com.br

(6667) 4
Também
odeia
segundas?

(8333) 5
Espero que você ame
café, pois você
precisará

(18333) 11
Não espere o
momento ideal para
escrever, toda hora é
hora!
(30000) 18
Uma fanfic da Selena
Gomez surge toda
vez que você resolve
revisar. Não revise!
(41667) 25
Claro que você tem,
todo escritor tem
amigos imaginários

(20000) 12
Deixe os
personagens
tomarem vida, isso
rende
(31667) 19
Saia para espairecer
(e aproveite para
pensar na capa)

(10000) 6
Bloqueio? Bata a
cabeça na mesa
até a ideia surgir
(21667) 13
Vai matar
quem?

(33333) 20
“Escrever é uma
forma aceitável de
esquizofrenia” E. L.
Doctorow

(43333) 26

(45000) 27

Não desista! Lembrese que o NaNo é um
exercício de disciplina

Encare esse ponto
até ter uma ideia

(11667) 7
O título está ótimo,
nem pense em
mudar isso agora

(13333) 8
Foco na quantidade,
não na qualidade.
Escreva isso na
parede agora

(23333) 14

(25000) 15

Não pense no final
agora, Stephen King
não pensa nunca

Feriado! Sabe o que
isso significa? 16
horas de escrita

(35000) 21

(36667) 22

Dormir é para os
Achou um furo na
fracos e é lindo ver o história? Conserte
sol nascer
em dezembro
(46667) 28
Faça um chá de
camomila com as
suas lágrimas e
adoce a gosto

(48333) 29
Levante-se do chão
do banheiro e volte
a escrever

Sábado
(3333) 2
Computador, tablet,
celular, caderno ou
nas paredes? Tinta
ou sangue?
(15000) 9
Apenas os loucos
escrevem boas
histórias
(26667) 16
Não fique triste se
estiver abaixo da
meta, participar é o
mais legal <3
(38333) 23
Pense grande! Um
dia seu livro se
transformará em um
filme. Com a Kéfera.
(50000) 30
Parabéns,
nanoninja! Só o
Dorflex salva!

