


Eu  

NOME:

DATA DE NASCIMENTO:

MORADA:

TELEMÓVEL:

E-MAIL:

QUALIDADES:

DEFEITOS:

AMIGA DESDE:

NOME DE UTILIZADOR 

USERNAME



As minhas fotografias



NOME:

DATA DE NASCIMENTO:

MORADA:

TELEMÓVEL:

E-MAIL:

QUALIDADES:

DEFEITOS:

AMIGA DESDE:

A Minha Amiga

NOME DE UTILIZADOR 

USERNAME



As nossas 
fotografias  

juntas!



Este ano vamos…
Escrevam  
os vossos  planos para  
este ano



Este ano vamos…



Somos mesmo BF F?

Best Friends Forever  

ou «mais ou menos amigas»?  

Façam este teste à vez e descubram 

como está a vossa amizade.

Conheces qual o professor (ou professora) 

preferido da tua amiga?

 Sim

 Não

Já conheceste os pais 

da tua amiga?

 Sim

 Não

Confias-lhe o teu maior 
segredo?

 Sim

 Não

Existe pelo menos um filme,  canção ou livro que seja adorado pelas duas?

 Sim

 Não

Ela sabe o nome daquela pessoa 

(mesmo muito) especial de quem 

gostas?

 Sim

 Não



Somos mesmo BF F?

Costumam partilhar peças de 
roupa?

 Sim

 Não

Quando se zangam, demoram pouco tempo  a resolver a situação?* 
 Sim

 Não
*Se nunca se zangaram, assume a resposta «Sim».

Já aconteceu olharem uma para  

a outra e perceberem logo aquilo 

em que estão a pensar?

 Sim

 Não

Alguma vez passaste a noite  

na casa dela?

 Sim

 Não

Muitas vezes, completam as frases  uma da outra?

 Sim

 Não



Falam todos os dias, mesmo que apenas por uns minutos?
 Sim

 Não

A tua amiga é a primeira a quem recorres  
se precisas de desabafar?

 Sim

 Não

O número de telemóvel dela está nos favoritos para ligares mais rapidamente?
 Sim

 Não

Têm alcunhas que só utilizam entre 
vocês?

 Sim

 Não

Somos mesmo BF F?

Trocam presentes entre vocês só porque 

sim?

 Sim

 Não



De 12 a 14 pontos
A vossa amizade é quase 

perfeita. Bastava quererem  

e chegavam ao topo. No entanto, 

se quiserem ficar por aqui,  

ficam muito bem. Têm uma 

relação sólida, que muito 

provavelmente resistirá ao 

passar do tempo. Para sempre? 

Bom, aí já depende de vocês…

Até 6 pontos
Mas… mas… mas… 

vocês sabem o nome 

uma da outra?! 
De 7 a 11 pontosAinda podem fazer um pouco mais pela vossa amizade. Passem ainda mais tempo juntas, partilhando experiências e conversando sobre o que vos acontece durante o dia.  As amizades são como as flores: precisam de atenção constante para crescer.

Resultados

Cada «sim» vale um ponto. No final, depois de tudo somado, 
vejam onde se encaixa a vossa amizade.

15 pontos
Uau! Vocês são as 
verdadeiras BFF,  
as almas gémeas 
na amizade.  
Parabéns!



JANEIRO

Escrevem as duas 

todas as semanas,  

ou vão alternando.  

VOCÊS  

DECIDEM!



Escreve o dia do mês 

e o que sent iste



Semana de 1 a 7 JANEIRO



JANEIRO Semana de 8 a 14




