
Vamos conversar?

Diz 3 coisas boas
acerca de ti.

Diz 5 motivos que
tens para ser

feliz.

Se tivesses
algum super-

poder qual seria
e porquê?

Qual é a tua
música preferida

e porquê?

O que é que
pensas que nunca

vais querer
fazer? Porquê?

Se pudesses ir
para qualquer
lado de férias,

para onde seria?

se pudesses
conversar com

qualquer pessoa do
mundo com quem
seria? Porquê?

Qual é a
primeira coisa de
que te lembras?

Do que é que te
orgulhas mais?

Se pudesses
mudar alguma

coisa em ti, o que
seria?

Há alguma coisa
em ti que inspire
outras pessoas?

O quê?

Como seria um dia
perfeito para ti?

Se fosses
invisível onde
irias e o que

farias?

O que te faz
sentir bem?

O que te
preocupa mais?

O que te
preocupa mais?

O que pensas que
os teus amigos
conversam com
os seus pais?

Qual a melhor
coisa na tua

família?

Qual a melhor
coisa na tua

família?

Se tu pudesses
mudar uma coisa
nos teus pais, o

que seria?



Vamos conversar?

Queres ter filhos
quando fores

grande? Porquê?

Qual foi o teu
momento mais
embaraçoso?

Se tivesses de
comer só uma

comida todos os
dias durante um
mês e mais nada,

o que seria?

Que tipo de
pai/mãe vais ser?

Se pudesses ser
uma pessoa

famosa por uma
semana quem

serias? Porquê?

Se tivesses
direito a um

desejo (que não
pudesse ser

desejar mais
desejos) qual

seria? Porquê?

Se tu pudesses
escolher o teu

nome qual seria?

Quais as 3
palavras que

melhor te
descrevem?

Se pudesses ser
um animal qual
serias e porquê?

Qual foi a coisa
mais simpática

que um amigo já
fez por ti?

Se tu pudesses
tocar um

instrumento
musical qual

seria? Porquê?

Que qualidades
fazem um bom

amigo?

Qual foi o dia
mais feliz da tua

vida?

Onde gostarias
de ir nas

próximas férias
em família?

Qual a coisa
mais doida que já

fizeste?

Se pudesses ficar
acordado a noite

toda o que
farias?

Se pudesses
viajar atrás no

tempo, onde
irias? Porquê?

Que objeto
salvarias da tua

casa se esta
estivesse a

arder?

Qual é o lugar
mais bonito que

já viste?

O que farias se
fosses um rei ou

uma rainha?


