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Os Signos do Zodíaco
Carneiro 
(21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL)

Com um ótimo sentido de humor, 

és também enérgica, ativa  

e destemida. Por vezes, reages 

a quente, o que pode trazer 

dissabores. Estudar é contigo!

Melhores amigas: 
LEÃO E SAGITÁRIO.

Caranguejo 
(21 DE JUNHO A 21 DE JULHO)
Bastante emotiva, carinhosa  
e sensível. Também podes ser 
demasiado apegada aos que estão 
à tua volta, o que se pode revelar 
negativo. Mas, no fundo,  
és boa amiga.

Melhores amigas: 
ESCORPIÃO E PEIXES.

Touro
(21 DE ABRIL A 20 DE MAIO)Adoras ter coisas e mais coisas.  És de confiança e criativa. A teimo-sia é uma das tuas caraterísticas menos positivas. Atenção a essa cabeça, anda muitas vezes na Lua...Melhores amigas: VIRGEM E CAPRICÓRNIO.

Leão 
(22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO)

Com uma grande força de 

vontade, acreditas ser possível 

fazer tudo a que te propões. 

Adoras liderar. A tua necessidade 

de ser o centro das atenções  

pode trazer-te sarilhos. 

Melhores amigas: 
CARNEIRO E SAGITÁRIO.

Gémeos 
(21 DE MAIO A 20 DE JUNHO)
Fascinada pelo mundo, tens 
sempre a sensação de que não 

existe tempo suficiente para 

experimentar tudo o que queres. 

Não gostas muito de fazer  
planos a longo prazo.

Melhores amigas: 
BALANÇA E AQUÁRIO.

Virgem (23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO)

Bastante organizada, és delicada  
e cuidadosa e tens olho para o 

detalhe. Adoras cuidar dos outros. 

És observadora e atenta. Melhores amigas: 
TOURO E CAPRICÓRNIO.



Os Signos do Zodíaco
Balança 
(23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO)

Apreciadora das coisas belas 

da vida. Como uma verdadeira 

balança, adoras equilíbrio  

e igualdade, não lidando  

bem com injustiças. 

Melhores amigas: 
GÉMEOS E AQUÁRIO.

Capricórnio 
(22 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO)

A família assume o principal  

papel na tua vida. És prática  

e independente, mas podes ter 

alguma dificuldade em aceitar 

opiniões diferentes. 

Melhores amigas: 

TOURO E VIRGEM.

Escorpião 
(23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO)

Ótima ouvinte de segredos, uma 

vez que sabes guardá-los bem 

guardados! Liderar parece ser-te 

natural, mas também podes ser 

muito ciumenta e desconfiada. 

Melhores amigas: 
CARANGUEJO E PEIXES.

Aquário 
(21 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO)
Ajudar os outros é algo que te dá 
prazer. Tens facilidade na resolução 
de problemas e és bastante 
trabalhadora. Passas a imagem de 
que és uma pessoa fria, mas é só 
uma defesa, certo? 
Melhores amigas: 
GÉMEOS E BALANÇA.

Sagitário 
(22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO)A curiosidade comanda-te, o que te torna boa aluna. Extrovertida e otimista, gostas de experimentar diferentes coisas e as mudanças não te fazem confusão. 

Melhores amigas: 
CARNEIRO E LEÃO.

Peixes (20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO)

Respiras simpatia. Altruísta,  
estás sempre disposta a ajudar  

o próximo. És sonhadora e 
talentosa no que fazes por gosto. 

E não resistes a atrair as atenções  

uma vez ou outra. Melhores amigas: 
CARANGUEJO E ESCORPIÃO.



Pintar as Unhas
Unhas sempre perfeitas e impecáveis?  

Claro que sim! É só seguirem estes passos. 

Vão precisar de: 

Lima para as unhas
Toalha velha
Verniz
Cotonetes
Removedor de verniz

1. Lima as unhas com suavidade, do meio para 

os lados. 

2. Seca bem as mãos e unhas, caso estejam 

húmidas ou molhadas.  

3. Abre a toalha sobre uma superfície plana, 

como uma mesa ou uma cama.

4. Coloca a mão em cima da toalha,  

com os dedos abertos. 

5. Começa por pintar uma linha vertical no 

meio de cada unha e vai fazendo o mesmo 

para os cantos. Não te preocupes se pintares 

por fora da unha.

6. Espera que o verniz seque. Para ser mais 

rápido, podes agitar a mão.

7. Depois de pintada uma mão, e se tiveres 

pintado para lá do limite — o que pode 

muito bem acontecer —, deves molhar  

uma cotonete no removedor de verniz e 

passar com cuidado nas áreas onde queres 

eliminar a cor. Afinal, o objetivo é pintar  

as unhas e não os dedos.

8. Repete o processo para a outra mão.  

Se tiveres alguma dificuldade, pede  

ajuda a uma amiga. 

Tratamentos de Beleza
Algumas dicas para serem as mais bonitas da escola. E só não são as mais bonitas  

da festa porque... bom, porque são todas lindas de morrer!



Máscara de Banana
Uma máscara de beleza é uma ótima solução 

para restabelecer o brilho natural  

da pele, bem como para auxiliar na redução 

das manchas e imperfeições. E não é preciso 

gastar rios de dinheiro! Basta uma banana, 

fruto com bastantes antioxidantes,  

um pouco de mel e sumo de limão.

1. Primeiro, desfaz a banana numa taça.  

Ora, se é para desfazer, o melhor é tentar 

utilizar uma que esteja mais madura. 

2. Junta uma colher de chá de mel e algumas 

gotas de sumo de limão. Mistura tudo  

muito bem misturado.

3. Aplica na cara, com o cuidado de não colocar 

nas pálpebras, para evitar ir para os olhos. 

4. Deixa ficar durante 25 a 30 minutos. 

Aproveita para descansar um pouco. Se existir 

essa possibilidade, usa duas rodelas de pepino 

nos olhos para os refrescar.

5. No final, lava a cara com água morna, tendo  

cuidado para não ir nada para os olhos. 

Olhos Brilhantes
Pepino nos olhos é imagem de marca  
no que à beleza diz respeito. Mas será  
que resulta? Claro que sim! 

1. Corta pepino às rodelas, sem o descascar,  e coloca-o num frasco com água.  
Deves pedir ajuda a um adulto,  
se necessário. Põe o frasco no frigorífico  e deixa repousar.

2. No dia seguinte, tira o frasco do frigorífico e aguarda um pouco. Atenção para não 
deitares fora a água que se formar,  
vai ser usada também! 

3. Passa uma compressa pela água e limpa  o rosto, pálpebras incluídas.
4. Deita-te na cama, sofá, ou até no chão, 

e coloca uma rodela de pepino em cada 
olho. Fica assim durante algum tempo. 

5. Aprecia o resultado refrescante!



Que Filme Vamos Ver Esta Noite?

Billy  
Elliot 
(2000)

Um  
Sonho 

Possível 
(2009)

O Segredo 
de  

Terabítia
(2007)

Pai para 
Mim... 

Mãe 
para Ti...

(1998)

O Diário 
da 

Princesa
(2001)

A Todos os 
Rapazes 
que Amei

(2018)

De  
Repente,  
Já nos 30! 

(2004)

Uma Família 
à Beira de 
um Ataque 

de Nervos 

(2006)

Alice no  
País das 

Maravilhas
(2010)

A Culpa 
é das 

Estrelas
(2014)

T he Hunger 
Games:  
Os Jogos 
 da Fome
(2012)

Os 
Goonies

(1985)



Mais sugestões  são bem-vindas!

Giras e 
Terríveis 

(2004)

marca  os que já 
viste!O Diabo 

Veste 
Prada

(2006)

Um 
Dia de 
Doidos
(2003)

10 Coisas 
que Odeio 

em Ti
(1999)

As 
Vantagens 

de Ser 
Invisível
(2012)



Decorações!
Para dar um ar assustador à divisão onde decorre a festa,  

nada melhor do que estas dicas!

Desenhar caras 

assustadoras em 

balões, enchê-los 

e espalhá-los 

pela divisão.

Desenhar, em 
cartolina preta, 
morcegos de 
diferentes tamanhos. 
Depois, recortar e 
colar nas paredes.

Colocar um balão 

preto, cheio, num canto 

do teto. A partir dele, 

colocar oito fitas pretas, 

dando a ideia de ser 

uma aranha gigante.

Fazer limonada de 
frutos vermelhos, 
para dar a impressão 
de estar a beber algo 
mais arrepiante…

Recortar, em 
cartolina preta, 

baratas, aranhas 

e outros animais 

rastejantes. Espalhar 

pelo chão.

Comprar luvas 
transparentes, tal como as que se utilizam 
nos hospitais. Depois, 
enchê-las com pipocas 
e espalhar pela divisão.

Se for possível,  
arranjar um balão com hélio, ou seja, daqueles que realmente se elevam no ar, utilizar uma 

antiga fralda de pano 
para colocar por cima, e dar-lhe assim um ar 

fantasmagórico.

Utilizar as 
dentaduras de vampiro como argolas de 

guardanapo.

Enrolar algumas partes do mobiliário — cadeiras, mesa, portas, etc. — com papel higiénico, para que fiquem com ar de múmia.

Pegar em rolos de 
papel higiénico ainda 
por utilizar. Cortar 
olhos e bocas em 
feltro preto e colar  
em cada rolo, dando  
a impressão de que são 

fantasmas.

Em vez de utilizar 

abóboras, o que dá 

bastante mais trabalho, 

utilizar tangerinas  

e, nelas, pintar os olhos 

e bocas caraterísticas 

do Halloween.




