


Introdução
Este livro é muito mais do que um diário; este livro propõe-se mudar a tua 
vida e a da tua amiga. Cá dentro, irão encontrar montes de questionários 
e dicas que vos farão pensar. Ao preencherem os espaços em branco, 
estarão a deixar para a eternidade um registo da vossa amizade. E ainda 
têm espaço para colarem fotos e rabiscarem o que vos apetecer. 

Como usar este livro
Podem escrevê-lo em conjunto, aproveitando os intervalos na escola, ou 
levá-lo para casa, à vez. A escolha é vossa. O importante é que o preen-
cham as duas, que sejam sinceras nas respostas e que se divirtam muito 
a escrever e a ler o que cada uma anotou.

Porque as melhores amigas são assim mesmo: partilham tudo uma com 
a outra!

BFF!

BFF



Tudo sobre mim Tudo sobre mim

Imprime a tua melhor selfie e cola-a aqui.

Imprime a tua melhor selfie e cola-a aqui.

O meu nome é 

A minha alcunha é 

A minha mãe chama-se 
O meu pai chama-se 
Tenho              irmão(s) e              irmã(s). 
Chama(m)-se
 

A minha morada é

E estes são os meus contactos: 
telefone                                             e-mail 
Facebook
Instagram
Outros
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Teste: 
Vocês conhecem-se MESMO bem?!…

Andam sempre juntas e não partilham confidências. Entre as duas não há 
segredos. Mas será que se conhecem assim tão bem?

1. Qual a pessoa famosa que eu queria ser?

 Beyoncé

Emma Watson

J. K. Rowling

Outra

Eu

Eu

Eu

Eu

BFF

BFF

BFF

BFF

3. No meu aniversário, a festa perfeita será:

Na praia, com todos os meus amigos. Eu BFF

Uma saída à noite só com as minhas amigas. Eu BFF

Em casa, a ver filmes, só com a minha melhor amiga. Eu BFF

Em casa, só com a família mais chegada. Eu BFF

4. Encontras uma pulseira perdida no pátio da escola:

Ficas com a pulseira para ti. Eu BFF

Ofereces a pulseira a uma amiga. Eu BFF

Entregas a pulseira na receção da escola. Eu BFF

Conheces toda a gente na escola, por isso 
sabes exatamente a quem pertence.

Eu BFF

2. Se pudesse ter um cachorrinho, ele seria:

Um elegante dálmata. Eu BFF

Um divertido beagle. Eu BFF

Um imponente dobermann. Eu BFF

Outro. Eu BFF
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Quantas respostas iguais têm? 
Talvez fiquem surpreendidas com o resultado!

Resultados

  4 respostas iguais
Uau! Vocês são mesmo BFF. É difícil encontrar duas amigas que se 
conheçam tão bem, mas vocês superaram o desafio. Continuem 
assim!

2 ou 3 respostas iguais
Vocês são MUITO amigas. Mas talvez precisem de passar mais tempo 
juntas.

1 resposta igual
Vocês são mesmo amigas? É que conhecem-se MESMO mal. Lem-
brem-se: para manter uma amizade não basta conversar, é preciso 
saber ouvir.

0 respostas iguais
OMG. Talvez seja melhor não continuarem a ler este livro!

Escrito nas estrelas!
A minha data de aniversário A minha data de aniversário

S ignos Chineses
Na astrologia chinesa, o ano em que nasceste está associado a um de doze 
animais, que compõem o horóscopo chinês.

Dragão: 1976//1988//2000

Serpente: 1977//1989//2001

Cavalo: 1978//1990//2002

Cabra: 1979//1991//2003

O meu signo chinês é O meu signo chinês é

Rato: 1984//1996//2008

Boi: 1985//1997//2009

Tigre: 1986//1998//2010

Lebre: 1975//1987//1999

Macaco: 1980//1992//2004

Galo: 1981//1993//2005

Cão: 1982//1994//2004

Porco: 1983//1995//2007 
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Zodíaco
Leiam as caraterísticas de 
cada signo e descubram se 
a vossa amizade já estava 
destinada a acontecer!
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Mural do mês de janeiro

Os melhores momentos!
Coisas novas que aprendemos

Sítios novos que visitámos

Façam listas, rabiscos, colem fotos ou bilhetes de cinema. Para mais tarde 
recordarem os momentos que passaram juntas!
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Anotem nesta página os 
vossos signos e os das vossas 
amigas.
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