


ESTA SOU EU
Ninguém te conhece tão bem… como tu! Por isso, 

preenche os espaços em branco. Podes dizer a verdade 
ou simplesmente escrever o que te vier à cabeça!

O meu nome é     , mas se 

pudesse escolher seria             . 

As minhas  amigas  chamam-me                  . 

O meu nome é     , mas se 
O meu nome é     , mas se 

pudesse escolher seria             . 
pudesse escolher seria             . 

As minhas  amigas  chamam-me      
As minhas  amigas  chamam-me                  .           . 

Se tivesse uma identidade   secreta,    o meu 
nome de código seria                     , 
porque                        .
Ninguém sabe que eu         . 

nome de código seria                     , nome de código seria                     , 
porque                        .porque                        .

u         . u         . 

Faço anos no dia    e o meu signo é  

   . Nasci às   horas. 

O meu maior sonho é              . 

Faço anos no dia    e o meu signo é  
Faço anos no dia    e o meu signo é  
Faço anos no dia    e o meu signo é  

   . Nasci às   horas. 
   . Nasci às   horas. 
Faço anos no dia    e o meu signo é  
Faço anos no dia    e o meu signo é  
Faço anos no dia    e o meu signo é  

   . Nasci às   horas. 
   . Nasci às   horas. 
Faço anos no dia    e o meu signo é  

             .              . 

Acho que sou TOTALMENTE única e  
                           , exatamente 
como a Alice!

Acho que sou TOTALMENTE única e  
Acho que sou TOTALMENTE única e  
                           , exatamente                            , exatamente 

Ninguém sabe que e

Faço anos no dia    e o meu signo é  
Faço anos no dia    e o meu signo é  
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Ninguém te conhece tão bem… como tu! Por isso, 
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EU, SEM SEGREDOS!
Como é que tu realmente és? Vai à tua página 

de autocolantes e cola os correspondentes 
nesta página, seguindo a escala.  

1  Nada mesmo!
2  Um bocadinho… muito pequenino. 
3  Pode-se dizer que sim. 
4  Oh, claro!
5  Óbvio que sim!

Amiga  

Divertida  

ímida

Dorminhoca

eimosa

Inteligente

Criativa

Feliz

Louca

Feliz

Louca
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A MINHA LISTA DE COISAS FELIZES
Quais são as coisas que te fazem mesmo, mesmo feliz? 

Escreve-as aqui e cola um autocolante à tua
escolha à frente de cada uma. 

1. Dançar ao som de uma boa música

2. Passar o dia na praia

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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A MINHA LISTA DE COISAS FELIZESA MINHA LISTA DE COISAS FELIZES
Quais são as coisas que te fazem mesmo, mesmo feliz? 
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segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

OS MEUS DIAS
A Alice sabe que há dias muito engraçados… 

e outros menos. Vai à tua folha de autocolantes 
e escolhe os que melhor descrevem o teu dia.
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A Alice sabe que há dias muito engraçados… 

2734-0001 ALICE Section 1 AF.indd   14 01/02/2019   00:32



CHIUU… É SEGREDO!
Toda a gente tem segredos. Quais são os teus? 

Escreve-os aqui... Não te esqueças 
de que ninguém os consegue ver!

O meu esconderijo 
secreto:

O meu esconderijo O meu esconderijo 

Um segredo que só eu sei: 
que só eu sei: 
que só eu sei: 
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Toda a gente tem segredos. Quais são os teus? 
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A MINHA LISTA!
A tua cabeça não para, não é? 

Então, toca a seguir as instruções e risca cada 
ícone à medida que completas cada ação. 

Dar 18 abraços 

Ei! Todos 
no mesmo 
dia, não!

Ei! To
no mesm
dia, nã
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MÁQUINA DO TEMPO
Imagina que entravas numa máquina do tempo

e descobrias como vais ser no futuro. 
O que achas que ias encontrar?

A minha profissão será:

Vou ser: 

Rica 

Nem rica
nem pobre

Vou gastar 

o dinheiro todo

Desenha um coração ao lado da opção certa

Quantos filhos vou ter:

Não vou ter filhos 

1 ou 2
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Tantos quanto 
conseguir

Desenha uma 

estrela ao lado da 

opção certa

O meu marido vai ser: 
O meu carro vai ser: 

Não vai haver carros, 

vamos todos voar 

Um carro voador

Uma nave espacial
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Imagina que entravas numa máquina do tempo
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