


 

 

 

Este diário pertence a um 
rapaz muito fixe chamado
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Cola aqui 
a tua fotografi a!

Bué raDical!

#soueu #gostodemim #serfeliz ...
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O meu nome é  

 , mas os meus amigos costumam 

chamar-me de  .                      

Nasci no dia  de  no ano de  , 

o que quer dizer que sou do signo  . 

Vivo com  na 

 . 

Tenho muitas qualidades como  ,  

e  . Já os defeitos que tenho são muito poucos, 

como  e  . 

Bem vistas as coisas, no fundo, lá mesmo no fundinho, 

sou um rapaz tão espetacular como o Tocha do 

Bando das Cavernas!

    
     

Em emergência,
contactar
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Cola aqui...

 as tuasespetaculares...

fotografi as!
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Árvore Genealógica
Preenche com fotografias e coloca os nomes dos teus 
familiares mais próximos. E sim, é para incluíres também 
a «irritante» da tua irmã… 

AvôAvó

Pai

Irmão/Irmã
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Avó

Mãe

Eu Irmão/Irmã

Avô
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O Meu Top!

Na televisão gosto de ver...

Além dos livros do Bando das 

Cavernas, o livro de que mais 

gosto é... 

O presente de que mais gostei foi...

O meu videojogo preferido é... 

O meu fi lme preferido é...



11

O YouTuber que mais adoro? Fácil, é...

O desporto de que mais gosto é...

O vídeo que mais vezes vi é aquele em que...

Adoro quando o jantar é...

Hashtags que mais uso...

do Tocha

No Bando das Cavernas gosto 

mais…
O presente de que mais gostei foi...

O meu fi lme preferido é...
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Um Dia Real
Escreve como é, normalmente, o teu dia.
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Um Dia Imaginado 
O meu dia era ainda melhor se…

Inventa e escreve à 

vontade!
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Filmes e Séries a Não Perder
Escreve aqui os filmes e as séries de televisão que 
não podes perder! Se algum dos teus amigos quiser, pode 
escrever também.  Aceitar as sugestões dos outros é  
uma forma de iniciar novas descobertas!
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Jogos Novos
Aponta aqui os nomes dos jogos novos que queres comprar, 
quando conseguires juntar dinheiro.  Assim, não deixas 
escapar nenhum!




