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Maria é curiosa, inventiva e 
tímida. Ela gosta de matemática 
e de tocar piano. Ela adora 
quebra-cabeças e tenta montar 
coisas. Ela também gosta de 
jogar basquete com sua irmã 
mais velha.

A cor favorita de Maria é o azul. 
Seu animal favorito é o louva-a-
deus. Maria poderia comer queijo 
todos os dias! Ela não gosta de 
comer farinha de aveia, e ela 
não gosta nadinha de trovões e 
relâmpagos.

Maria gosta de brincar no 
computador. Ela gostaria de 
ser a melhor em programação. 
Ela adora passear na fl oresta 
para procurar insetos legais. Ela 
fi ca envergonhada quando é 
chamada na aula e não sabe a 
resposta. Barulhos bobos sempre 
a fazem rir!

Maria vai à escola a pé com o pai 
e a irmã. Ela gosta de ler histórias 
sobre super-heróis. Maria quer ser 
médica quando crescer.

Conheça Maria
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Daniel é artístico, aventureiro e 
prestativo. Ele adora construir 
e criar coisas novas. A matéria 
favorita dele na escola é arte. A 
cor favorita dele é o verde.

Daniel tem um irmão gêmeo. O 
talento secreto de Daniel é que 
ele pode girar 30 vezes seguidas 
sem fi car tonto.

Daniel não gosta de espinafre 
ou cobras. Ele gosta muito de 
cachorros. Ele gosta da escola, 
mas gostaria de ser melhor 
em matemática. Daniel gosta 
muito de consertar as coisas. Ele 
écurioso sobre como as coisas 
são construídas. Piadas bobas 
sempre o fazem rir.

Daniel não gosta de acordar 
cedo para ir à escola. Ele pega 
o ônibus para a escola. Daniel 
adora ler histórias sobre amigos 
que salvam o dia. Ele quer ser 
arquiteto quando crescer.

Conheça o Daniel
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Sofi e é engraçada, criativa e 
pateta. Ela gosta muito de nadar e 
jogar tênis. Seu objetivo é ganhar 
uma medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos um dia.

A matéria favorita da Sofi e na 
escola é escrever. Ela adora 
escrever sobre atletas famosos. 
Sua cor favorita é o laranja. Seu 
animal favorito é a tartaruga.

Sofi e fi ca brava quando sua 
irmãzinha pega suas coisas 
emprestadas sem pedir. Seu 
talento secreto é que ela pode 
virar cambalhota para trás. Ela não 
gosta de comer couve-de-bruxelas. 
Sofi e adora estar perto do oceano. 
Ela sabe o nome de mais de 100 
tipos diferentes de peixes!

Desenhos animados sempre a 
fazem rir. Ela anda de bicicleta 
roxa e laranja para a escola. Sofi e 
quer ser jornalista quando crescer.

Conheça a Sofi e
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Leo é feliz, gentil e um pouco 
quieto. Ele adora ler. Ele sempre 
tem um livro sobre alienígenas ou 
zumbis na mochila.

Ele realmente gosta de correr, e 
acha que está fi cando super rápido. 
Ele sabe que poderia fugir de um 
alienígena ou zumbi se precisasse.

Ele gostaria de ser melhor em 
arte. A cor favorita do Leo é o 
amarelo. Ele acha que sapos, rãs 
e pererecas são os bichos mais 
legais! Ele gostaria de ter um sapo 
de estimação. Leo tem um irmão 
mais velho e um gato de estimação.

Leo não gosta de ser tão baixinho. 
Ele mal pode esperar para crescer 
e fi car mais alto. O talento secreto 
de Leo é que ele pode recitar o 
alfabeto de trás para frente em 
3 idiomas diferentes. Aranhas o 
assustam! 

Grandes surpresas sempre fazem 
Leo rir. A mãe dele o leva de carro 
para a escola todos os dias. Leo 
quer projetar videogames quando 
crescer.
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