
AS 24 FORÇAS DE CARÁTER

SABEDORIA & CONHECIMENTO CORAGEM HUMANIDADE

Criatividade: Tenho uma grande
imaginação. Gosto de encontrar novas
formas de fazer as coisas.

Curiosidade: Adoro explorar e descobrir o
que me rodeia. Gosto de fazer perguntas e
acho o mundo muito interessante.

Abertura a novas ideias: Gosto de
conhecer novas ideias e de ver as coisas
de vários lados. Penso pela minha cabeça
e sou capaz de mudar de opinião.

Gosto pela Aprendizagem: Adoro aprender
coisas novas e aproveito todas as
oportunidades para saber

Perspetiva: Gosto de dar bons conselhos.
Olho para as situações de diferentes
maneiras e sei o que é
importante na vida.

Honestidade: Digo a verdade e gosto
de ser sincero com os outros. Cumpro o
que prometo.

Coragem: Gosto de novos desafios e de
vencer dificuldades. Defendo o que está
certo mesmo quando os outros não
concordam.

Persistência: Esforço-me para cumprir
as minhas tarefas e desafios. Mesmo
com dificuldades não desisto.

Entusiasmo: Tenho muita energia e
vontade de fazer coisas

Bondade: Fico feliz quando ajudo e
cuido dos outros. Gosto de partilhar o
que tenho.

Amor: Dou e recebo amor. Sou a
pessoa mais importante na vida de
alguém.

Empatia: Compreendo o que os outros
sentem. Faço amigos facilmente e
gosto que todos se sintam bem.
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JUSTIÇA TEMPERANÇA TRANSCENDÊNCIA

Justiça: Trato todos bem. Gosto que
todos tenham as mesmas
oportunidades.

Liderança: Gosto de organizar
atividades em grupo e ajudar todos a
participarem com alegria.

Trabalho em equipa: Gosto de
trabalhar e jogar com os outros. Dou o
meu melhor para o sucesso do grupo.

Perdão: Desculpo os meus amigos e
não gosto de me vingar. Sou bom a
fazer as pazes.

Humildade: Festejo as minhas vitórias
com respeito pelos outros. Não gosto
de me gabar quando ganho alguma
coisa.

Prudência: gosto de preparar com
cuidado as minhas atividades. Penso
bem antes de fazer as coisas.

Autocontrolo: Consigo manter a calma
mesmo quando os outros estão
zangados. Tenho paciência e respeito
as regras.

Apreciação da beleza e da excelência:
Gosto de admirar a beleza que me
rodeia e apreciar os talentos dos
outros.

Gratidão: Sinto-me agradecido pelo
que tenho e pelas pessoas que fazem
parte da minha vida.

Esperança: Acredito que vou realizar os
meus sonhos. Confio que coisas boas
vão acontecer.

Espiritualidade: Sinto no meu coração
que a vida é mais do que conseguimos
ver. Acredito numa força especial.

Humor: Gosto de rir e fazer rir os outros.
Sou bem disposto e procuro formas
alegres de ultrapassar as dificuldades.
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