


Chamo-me: 

Nasci no dia:           Em: 

Moro aqui: 

Telemóvel:         E-mail: 

O meu nome no:

    Facebook  

    Instagram  

    Twitter  

    Snapchat  

    Youtube  

TUDO 
SOBRE 
MIM!



Cartão de Cidadão: 

NIF: 

NISS: 

N.° de utente: 

Nome do pai: 

Nome da mãe: 

Em caso de emergência contactar: 

Escola: 

Localidade: 

Ano:        Turma:        N.° de aluno: 

Outros factos a não esquecer: 



SE TIVESSE 
SUPERPODERES, QUEM 
ESCOLHERIA PARA ME 

ACOMPANHAR NAS 
MINHAS AVENTURAS…



RESPONDE ÀS PERGUNTAS DO BEN 
E REVELA-NOS UMA AVENTURA QUE 
GOSTASSES DE TER E COM QUEM 

GOSTARIAS DE A REALIZAR.

Sim    Não 

Se sim como se chama? 

Sim    Não 



RECORDAÇÃO DE AVENTURAS 
QUE JÁ VIVESTE!

Local:              Data: 

Quem estava comigo: 

O que recordo melhor: 

0% 20% 50% 80% 100%

Foi uma aventura: bentástica

Local:              Data: 

Quem estava comigo: 

O que recordo melhor: 

0% 20% 50% 80% 100%

Foi uma aventura: bentástica

Local:              Data: 

Quem estava comigo: 

O que recordo melhor: 

0% 20% 50% 80% 100%

Foi uma aventura: bentástica



Pinta o Ben e a sua 
companheira de aventuras 

Gwen, de acordo com  
as suas cores  

originais.



AS MINHAS MELHORES 
QUALIDADES E OS MEUS 

PIORES DEFEITOS.



OS MEUS HERÓIS! 
OS MEUS ÍDOLOS!

Os heróis são pessoas que se destacam pela 
sua coragem, força de caráter, ou outra 

qualidade notável. Os ídolos são pessoas que 
consideramos serem um modelo a seguir.

OS MEUS HERÓIS! OS MEUS HERÓIS! 
OS MEUS ÍDOLOS!OS MEUS ÍDOLOS!

Os heróis são pessoas que se destacam pela 

qualidade notável. Os ídolos são pessoas que 

Admiro-o/a porque:
Cola aqui 

a sua foto:

Admiro-o/a porque:
Cola aqui 

a sua foto:



DESPORTOS
FAVORITOS

ANIMAIS
FAVORITOS

PASSATEMPOS
FAVORITOS

JOGOS
FAVORITOS

OBJETOS
FAVORITOS

COMIDAS
FAVORITAS



 

Acreditas 

em Aliens? 

Porquê?!

ACREDITO/NÃO ACREDITO 
EM ALIENS PORQUE:



Muitos 

acreditam 

que as pirâmides do 

Egito foram feitas por 

seres de outro mundo, 

pois seria impossível que o 

homem as conseguisse 

construir sem ajuda 

extraterrestre.

Desde 

meados do Séc. XX 

que há uma contínua 

busca por sinais de vida 

extraterrena, nomeadamente 

através do uso de radiotelescópios 

(para detetar sinais de 

civilizações extraterrestres)

 e telescópios (para procurar 

planetas extrassolares 

potencialmente 

habitáveis).

Cientistas 

já detetaram 

ondas vindas 

do espaço, mas 

desconhecem a sua origem. 

Acreditam que podem ser 

os extraterrestres a 

tentarem entrar em 

contacto.

VIDA EXTRATERRESTRE!
MITO OU REALIDADE?

São inúmeras as teorias sobre vida extraterrestre. 
Muitas bem criativas!

Eis algumas curiosidades sobre este assunto:
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Muitas bem criativas!

Eis algumas curiosidades sobre este assunto:






