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ARMADURA

fortitude

reflexo

vontade

modificadores

ca cuando
surpreendido

ca contra 
ataques de toque

???

chance de falha 
arcana

penalidade por 
armadura

resistência à 
magia

dado de vida

HABILIDADES PONTOS DE VIDA

ARMADURA

CLASSE DE armadura desescudo tamanho natural
modificadores

var. 1

FORÇA
DESTREZA
CONSTITUIÇÃO
INTELIGÊNCIA
SABEDORIA
CARISMA

ARMAS

modificadores de combate adicionais

bônus máximo
de destreza

 arma bônus de atq dano decisivo alcance tipo tam

 

observações
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observações
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observações

 arma bônus de atq dano decisivo alcance tipo tam

observações

personagem jogador

classe nível

raça tendência

divindade/religião

origem residência
FICHA DE PERSONAGEM

2nd? 3rd? 4th? 5th? 1 2 3 4 hab tam outro 1 outro 2
básico?multiple attacks?? modificadores

for

des

corpo a corpo

distância

total

grad.habtotal
outra 
classe outro 1

valor mod temp temp
valor mod

TESTE DE RESISTÊNCIA

BÔNUS DE COMBATE

???

???

max ranks = lvl+3(/2)?

con

des

sab

abrir fechaduras des

acrobacia des*

adestrar animais car

alquimia int

arte da fuga r des*

atuação r car

atuação r car

avaliação r int

blefar r car

cavalgar r des

concentração r con

conhecimento int

conhecimento int

conhecimento int

conhecimento int

cura r sab

decifrar escrita int

diplomacia r car

disfarce r car

empatia com animais car

equilibrio r des*

escalar r for

esconder-se r des*

espionar r int

falsificação r int

furtividade r des*

identificar magia int

intimidar r car

leitura labial int

mensagens secretas sab

natação r for*

observar r sab

obter informação r car

ofícios r int

operar mechanismo int

ouvir r sab

procurar r int

profissão sab

punga des*

saltar r for*

senso de direção sab

sentir motivação r sab

sobrevivência r sab

usar cordas r des

usar instrumento mágico car

( )

( )
( )
( )
( )

( )

( )

des

for

outrodestotal

base especial

des

PERÍCIAS

total hab mágico

armor worn/additional modifiers

var. 2

redução de 
dano

outro1 2 3 4
básico?

speed

INITIATIVE?

forgrapple?

flurry of blows?

outro 2

r DENOTES SKILL CAN BE USED UNTRAINED — * ARMOR CHECK PENALTY APPLIES (DOUBLE FOR SWIM)

proficiencies
weapons: simple martial

armor: medium

❏ ❏

❏light❏ heavy❏ shields❏

( )



IDIOMAS

item localização peso item localização peso item localização peso

EQUIPAMENTO

DINHERO E JÓIAS
pc —

pp —

po —

ppl —

jóias —

carga total carregadacarga atual

caminhar marcha corrida

= base = 2 × base = 4 × base

desclocamento

erguer sobre erguer empurrar ou

a cabeça do chão arrastar

carga

normal

+3

+1

normal

–3

–6

normal

×4

×3

des máx penalidade corrida

leve

pesada

média

carga capacity?

experiência total

hit points by level?

EXPERIÊNCIADESCLOCAMENTO & CARGA

HABILIDADES DE CLASSE E RAÇA E TALENTOS

= carga 
máxima

= 2 × carga 
máxima

= 5 × carga 
máxima

xp necessário para o próximo nivel



= 10 +

FEITIÇOS

ALIADOS/ANIMAIS COMPANHEIROS

nível

0

res. à 
magia cd

magias 
diárias

magia 
adic.

# spells
known?

1st?

2nd?

3rd?

4th?

5th?

6th?

7th?

8th?

9th?

0

hab var.
modificadoresmod cd da 

res. à magia

SPELLS, POWERS & MAGIC ITEMS

times/day

car nível
modificadores

check

var.

car

TURN UNDEAD?

=

total

car

damage car+ 2d6 =

= 3 +
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observações
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observações
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desenho do personagem

DESCRIÇÃO DO PERSONAGEM

HISTÓRIA & OBSERVAÇÕES

personalidade

citação(ões)

contatos/amigos

inimigos

idade sexo

altura peso

cabelos olhos

pele mão hábil

nome do personagem

descrição nascimento tamanho

data de criação mestre/campanha


