


Este diário pertence a uma  
miúda espetacular chamada
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Cola aqui 
a tua fotografi a!

Que gira!

#soueu #gostodemim #serfeliz ...
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O meu nome é  ,               

mas muitos me chamam apenas de  .                      

Nasci no dia  de  no ano de  , 

o que quer dizer que sou do signo  .

Vivo com  na 

 .

Tenho muitas qualidades como  ,  

e  . Tenho também alguns (poucos!) defeitos, 

como  e  .

No fundo, no fundinho, sou uma miúda tão espetacular 

como a Ruby do Bando das Cavernas!
    
     

Em emergência,
contactar
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Cola aqui...

 as tuasespetaculares...

fotografi as!
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Árvore Genealógica
Preenche com fotografias e coloca os nomes dos teus 
familiares mais próximos. E sim, também tens de incluir 
o chato do teu irmão….  ou será irmã?

AvôAvó

Pai

Irmão/Irmã
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Avó

Mãe

Eu Irmão/Irmã

Avô
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O Meu Top!

A série de televisão que 

não perco é...

Além dos livros do Bando das 

Cavernas, o livro de que mais 

gosto é... 

Cada vez que oiço esta canção 
não paro de dançar...

O meu jogo preferido é...

O meu fi lme preferido é...
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O YouTuber que mais adoro? Fácil, é...

O desporto de que mais gosto é...

O vídeo que mais vezes vi é aquele em que...

Fico louca de alegria quando 

o jantar é...

Hashtags que adoro...

da Ruby

No Bando das Cavernas gosto 

mais…

 

Cada vez que oiço esta canção 
não paro de dançar...

O meu fi lme preferido é...
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O Animal Ideal!
Ao contrário da Ruby, ter um tigre dentes-de-sabre como 
animal de estimação não é hipótese para ti. Então, 
qual seria o melhor animal para dares carinho? Faz o 
teste e descobre!?

1 - Gostavas de ter um animal para…
a) Fazer-lhe festinhas.
b) Passear com ele.
c) Apenas observá-lo. 

2 – Quantos animais gostavas de ter?
a) Não me importava de ter dois…
b) Um! Apenas um!
c) Os que conseguir ter.

3 – Quanto tempo gostavas de passar em 
tarefas com o teu animal?
a) Algum.
b) Muito!
c) Quase nenhum.

4 – Qual o nome de 
que gostas mais para 
o teu animal?
a) Mel.
b) Scooby.
c) Dory.
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Qual a letra que surge mais vezes nas respostas que deste? Vê as conclusões em baixo!

5 – Prefiro um animal:
a) Calmo.
b) Agitado.
c) Tanto faz.

 
És uma rapariga que se iria dar 

muito bem com gatos, tal como 

a Ruby se dá com o seu «gatinho» 

gigante! Estes são animais 

independentes, mas também 

gostam de se aconchegar no 

teu colo e receber festinhas. 

És uma rapariga que adora cães! 

Normalmente são animais que 

necessitam de muita atenção e 

dedicação, mas tu não te importas 

nada com isso e até vês os 

momentos a dois como mais uma 

oportunidade de brincadeiras, 

passeios e muita diversão. 

Peixe, ou peixes, é a resposta para a pergunta «que animal?». Gostas de animais, mas não queres gastar muito tempo com eles e preferes observá-los a divertirem-se. Um dos atrativos de ter peixes é que, além de ser relativamente fácil de manter vários, podes ter de diferentes tamanhos e cores.
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O Meu Animal
Desenha aqui o animal que já tens 
ou o que gostarias de ter. 

Chama-se:
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O Meu Animal Há Dez Mil Anos!
Já és amiga da Ruby, mas se vivesses mesmo há 
dez mil anos, qual seria o teu animal de estimação? 
Desenha-o, diz de que espécie é e dá-lhe um nome!

Nome:

Espécie:
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A Ruby, Hoje!
Desenha a Ruby com as tuas roupas 
mais fashion!




