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Superdicas para a melhor  
noite de sempre!

É bom ter as coisas preparadas para, quando chegarem as tuas 

melhores amigas, poderes começar logo a divertir-te com elas.  

Tenta planear a festa tendo em conta as coisas que tu e as tuas 

amigas mais gostam de fazer, seja decorar bolos, fazer acessórios  

de moda ou inventar roupas espetaculares e esquemas de dança.

Nenhuma festa está completa sem montes  

de aperitivos. Prepara com antecedência todos  

os que puderes ou pede às tuas amigas para trazerem 

coisas para juntar à Ceia da Meia-Noite. Não te 

esqueças: pede sempre a um adulto para te ajudar  

na cozinha e lava sempre as mãos antes de mexer  

em alimentos.

Convidares as tuas amigas para dormirem em tua casa é uma ótima  
maneira de trocarem dicas de beleza, falarem das últimas novidades  

e partilharem segredos. Para teres a certeza de que vai correr tudo bem  
tens de preparar as coisas com antecedência e planear a noite,  

para que todos os momentos sejam especiais e divertidos.

Revê os teus planos com um dos teus pais antes de mandares  os convites. Depois  de saberes quem vem, vê se os planos ainda fazem sentido!

1.º Passo

2.º Passo

Lembra-te!
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Superdicas para a melhor  
noite de sempre! Depois de chegarem 

todas, fá-las sentirem-se  
à vontade e ajuda-as  
a esvaziarem os sacos. 
São horas de começar  
a diversão!

3.º Passo

Para os veres com as tuas Melhores Amigas, tens de 

descarregar a app grátis, para iOS ou Android, que vai 

funcionar no teu telemóvel ou tablet. Mas primeiro pede 

autorização aos teus pais!

Descobre agora a tua app grátis!

Sempre que vires este símbolo é porque há vídeos 

secretos para descobrires!

Não te esqueças de ver os seis vídeo
s!

Procura e descarrega a «Melhor Noite de Sempre»  

na Apple App Store ou no Google Play.

Abre a app na página inicial e toca em «Ver».

Segura o telemóvel ou o tablet por cima do livro de forma  

a veres a página inteira no ecrã (se for preciso, põe o livro 

no chão), toca em «Ver» e observa como ele ganha vida!

1

2

3

  V
ê agora o vídeo

!

des
cobre com

o

Seis  vídeos grátis para ver!
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Convida as tuas amigas
Uma noite com as amigas deve ser especial e, por isso, em vez  

de as convidares diretamente, porque não criar convites originais?

Convites «Máscaras para Dormir»

Usa o desenho  
aqui ao lado  
como modelo 
e recorta-o em 
cartão ou cartolina 
às cores, com  
a mesma forma.

Decora o rebordo com missangas ou penas  e escreve o nome  da tua amiga à frente, com cola ou canetas de brilhantes.

    Na parte de trás 

escreve a data, a hora  

e a morada da festa 

e também tudo aquilo 

que queres que a tua  

amiga traga, tal como 

uma toalha para  

tomar banho, verniz 

para unhas, escova  

de cabelo, elásticos  

e ganchos.

Tens aqui  

algumas ideias de 

convites fixes para 

fazeres que vão 

deixar as tuas amigas 

entusiasmadas 

mesmo antes de 

chegarem!

21
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Convida as tuas amigas
Escreve o convite com a tua letra mais bonita ou imprime  
o teu texto numa folha A4. Não te esqueças de incluir o nome  
da tua amiga, a data, a hora e a morada da festa e tudo  
aquilo que queres que a tua amiga traga.

Cola o convite na parte de trás  
de um papel decorado e perfumado, 
de forrar gavetas, ligeiramente maior 
do que o A4.

Depois enrola o papel  

no sentido do comprimento  

até fazer um rolo. Prende-o  

com uma fita e um laço bonito, 

para não se desenrolar.

Põe uma etiqueta  
com o nome de  
cada amiga, para  
não te enganares  
a dar os convites!

Conf irma com os «grandes chefes» lá  de casa quantas amigas podes convidar  e convida apenas as tuas Melhores  Amigas, pois vais partilhar com elas  as tuas paixões secretas e os teus  momentos embaraçosos.

Lembra-te... Esta é a tua grande noite!

2

1

4

3

Convite em rolo perfumado

Superdica!

8 9



Prepara tudo!
Depois de enviares os convites e de teres a data da festa marcada, tens de começar  
os preparativos a sério. Certifica-te de que tens toalhas suficientes para todas, espaço  

para comerem e beberem, todos os ingredientes de que vão precisar, e todos os 
instrumentos e acessórios referidos nas caixas «Vais Precisar de» das atividades propostas.
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Coisas!
Porque não pedes a cada 

amiga, no convite que 

enviares, para trazer um  

jogo, um verniz para unhas, 

um filme ou acessórios  

de moda para fazerem  

um desfile, de maneira  

a terem mais atividades  

por onde escolher  

quando forem brincar  

ou relaxar?

Verif ica se nenhuma  das tuas amigas é alérgica aos ingredientes das bebidas e dos aperitivos que planeaste para  
a festa.

Superdica!

Aqui tens mais id
eias para entrares

  

no espírito da fes
ta!

Música!
Escolhe as músicas para 

cantarem juntas! Filmes!
Escolhe alguns filmes  
para verem antes  
de irem para a cama. 
Na página 73 tens um 
espaço para escrever  
os nomes dos teus  
10 filmes preferidos.Petiscos!

Prepara algumas bebidas e aperitivos 

para as tuas amigas. Vê a secção  

de Petiscos Deliciosos, nas páginas  

58-68, com muitas ideias e receitas  

 e usa o Plano de Ementa da  

página 74, para organizares as tuas 

escolhas.

Decorações!
Decora o teu quarto com luzes de festa, grinaldas  
de papel e bandeirinhas – vê na página 33 como 
fazer as tuas próprias bandeirinhas decorativas.

Amor

O MeuDiário
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