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CONCURSO 

POUPA ENERGIA GANHA O TEU FUTURO 

PRIMEIRA ETAPA – CATEGORIA 1 

 

 

PERSONAGEM A CONCURSO 
 

 

 

 
Chaficote 

 
 O Chaficote tem cabelo loiro, com uma madeixa azul, olhos azuis como o céu, nariz 

pequeno e uma boca enorme e sorridente. 

 É alto, forte e gorducho, usa um fato amarelo com um raio no peito, cinto largo preto, 

umas grandes botas pretas que lhe permitem ser muito rápido e uma capa vermelha de super 

herói. 

 É um miúdo inteligente, simpático, brincalhão, responsável e muito corajoso. 

 É muito comilão e adora cereais porque lhe dão uma energia imparável. É muito 

generoso e está sempre pronto para ajudar quem precisa. 

 

Produzido pelos alunos da Turma 3 Gond 
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O Chaficote 

 

O Caficote é um miúdo muito inteligente. 

Faz amizade facilmente com os meninos novos. 

Na escola é amigo de toda a gente. 

Ele é um miúdo muito forte. 

É um herói muito simpático. 

Ele tem um grande sorriso. 

Come muitos cereais e depois tem energia. 

Ele tem uma energia imparável. 

 

Grupo: 
Ana Luísa 

Ana Margarida  
Lara Beatriz 

Mafalda  
Mara Ferreira 

Mariana Ribeiro 
 

 

 

O Chaficote 

 

O Chaficote tem muita energia, é por isso que salva as pessoas. 

Ele é muito bondoso porque gosta de todas as pessoas. 

O Chaficote tem muita alegria, quando começa o dia. 

Ele tem uma alergia no corpo mas é muito corajoso.  

 

Grupo: 

Cláudia Moreira 
Francisca 

Gonçalo 
Mara Oliveira 

Matilde 
Simão 
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O Chaficote 

O Chaficote é um grande atleta. 

Ele é muito magro e alto. 

Ele é um grande salvador. 

Ele ajudou um homem quando o edifício estava em chamas. 

É muito fixe. 

Quando a mãe precisa de auxílio ele ajuda-a. 

Quando a luz se fundiu ele foi buscar uma lâmpada. 

O Chaficote é muito esperto. 

Quando surgiu um exercício de Matemática difícil ele resolveu-o rapidamente. 

Quando ele tinha pouco dinheiro, poupou. 

Sempre que vai acampar poupa. 

Um dia ele perdeu-se na floresta e tinha pouca comida e poupou. 

 

Grupo: 
Alexandre 

Cristiano Ferreira 
Cristiano Sousa 

Cláudia Isabel 
Luís 

Mariana Barbosa 


