Textos para participantes da modalidade Modelo

Cada idade possui mais que uma opção. Escolha apenas UMA OPÇÃO para apresentar.
De 04 a 06 anos
Escolha uma opção abaixo ou conte uma história de sua preferência
Opção 1
Eu sou uma fofura, né? Mas eu também sou um graaande artista e mereço os lápis de cor Pintando o
Sete. Quem faz arte, merece!

Opção 2
Chegaram os novos bichinhos da Turma da Alegria! Agora tem a vaquinha, o leão e o macaco. A
turma toda está esperando você para brincar. Venha se divertir! Peça pra sua mãe e pro seu pai!
Turma da Alegria, eu também quero e você?

De 07 e 08 anos
Opção 01
A nova boneca Cecília é um amor. Ela canta, anda, dá bom dia e boa noite. E tem um cheirinho
delicioso. Ela vem com um perfuminho de morango pra você ficar cheirosa igual a ela. Compre já a
sua Boneca Cecília!

Opção 02
Uma, duas, três piruetas! Este é o novo jogo de tabuleiro Cardíaco. Cada vez que você erra a
resposta, você vira uma pirueta. Virou três piruetas, tá fora da jogada. Chame toda a família! Jogo
Cardíaco, haja coração!

De 09 a 11 anos
Opção 01
Sabe por que eu sou forte como um leão e rápido como um tigre? Eu tomo todas as manhãs o
achocolatado Feroz! Só ele me dá a energia que eu preciso pra brincar, pular e correr. Além disso,
Feroz tem vitaminas que ajudam na concentração e nos estudos! Chega de ser o bicho preguiça! Beba
Feroz, o achocolatado de quem tem sede de aventura!

Opção 02
Uma, duas, três piruetas! Este é o novo jogo de tabuleiro Cardíaco. Cada vez que você erra a resposta,
você vira uma pirueta. Virou três piruetas, tá fora da jogada. Chame toda a família! Jogo Cardíaco, haja
coração!

De 12 a 14 anos
Opção 01
Você sempre quis ser um herói? Agora é a sua chance! Chegaram os Óculos 3D do Espaço! Só com
eles, você joga seus games preferidos, como se estivesse dentro do jogo. Veja em todas as direções em
trezentos e sessenta graus. O mundo virtual vai invadir a sua sala. Monstros do espaço, expedições
alienígenas e batalhas nas galáxias esperam por você! Óculos 3D do Espaço, é coisa de outro mundo!

Opção 02
Esta é a mochila radical! Com vários compartimentos irados onde você pode levar seu lanche e seus
materiais. Seja um desbravador no seu colégio! Mochila Radical é aventura o dia inteiro!

De 15 a 17 anos
Opção 01
O novo Smartphone da Orange é tudo o que você precisa! Tem espaço de sobra para armazenar as
suas fotos, músicas e aplicativos. Fones de ouvido sem fio. Uma câmera frontal com 12 mega pixels
para você fazer as suas selfies, e ainda grava em HD para quem curte fazer vídeos com qualidade de
cinema. E você ainda pode escolher entre as exclusivas cores blue, black e red. Novos smartphones
Orange, a evolução chegou!

Opção 02
Correr, pular, saltar, não importa a sua rotina. Os tênis da Danupé são os melhores parceiros para o
seu dia a dia. Com amortecedores, solas emborrachadas e design exclusivo. Danupé, o tênis do
campeão!

De 18 a 30 anos
Opção 01
Eu preciso saber em quem confiar. Por isso eu escolhi o Banco Cruzeiro. O melhor atendimento, as
melhores taxas e opções de investimentos estão aqui. Com o cartão cliente máster eu posso ser
atendido em diversas agências no Brasil e no exterior e ainda participo do clube de vantagens com
desconto em cinemas, planos de saúde e diversas lojas cadastradas. Banco Cruzeiro, seu dinheiro nas
mãos de quem entende.

Opção 02
É sempre difícil escolher qual curso seguir! Mas profissional bem colocado no mercado faz Faculdade
Dom Ferdinando. A melhor estrutura, os melhores professores e, além disso, é reconhecida pelo MEC.
Faculdade Dom Ferdinando, o seu futuro em boas mãos!

