
Uma coisa que traz muita
preocupação é mudar de colégio
ou de cidade e ter de deixar para trás
os amigos antigos. A gente sabe que
dá para manter contato com a ajuda
da internet. Mas como confiar em
quem se acaba de conhecer? Não
tem jeito: só com o tempo você
descobre quem é de confiança.

A partir de agora, preste atenção nas suas
amizades, no tipo de amigo que você é e nas
pessoas que admira e deseja ter por perto.
Tente se abrir, mostrar suas opiniões, brincar
mais e passar bons momentos com as pessoas
que lhe fazem bem. E lembre-se: a amizade
pode durar uma vida toda se houver carinho.

A timidez pode acompanhá-lo a vida toda

e isso não é um problema. Há vários jeitos

de fazer amigos e você pode encontrar

o seu. Uma dica é ficar por perto de quem

você quer se aproximar e tentar entrar

na conversa ou na brincadeira quando

se sentir à vontade. “É legal lembrar que,

no geral, até os 8 anos, quanto mais gente

para brincar e conversar, melhor! Depois,

entre 9 e 10, o ideal é ficar de olho nas

pessoas que têm gostos parecidos com

os seus. Assim, através dos interesses

comuns, fica mais fácil puxar assunto

e virar amigo”, diz Christiane Carrijo.

Ter a mesma turma
que seu irmão pode ser

legal. Isso acontece
quando a diferença de idade

é pouca. Se continuarem com a

mesma turma, é porque vocês são

parecidos nos gostos. Mas, se

vocês não têm nada a ver, o

normal é que fiquem um pouco

distantes e cada um encontre seus

amigos. Ainda assim, não é legal

saber que vocês serão sempre

amigos? Os irmãos Vinicius e

Luiza têm 3 anos de diferença,

mas se dão superbem.

O Estadinho vai ensinar a fazer

uma brincadeira do tempo dos

seus pais. É o Caderno de

Perguntas, um questionário

para passar entre os amigos

e descobrir o que eles gostam,

como pensam e, então,

conhecê-los melhor.

Em cada página, há uma

pergunta, como: nome, idade,

cor favorita, filme, para onde

gostaria de viajar e assim por

diante. A pessoa fica com o seu

caderno e tem de devolver com

as respostas preenchidas.

Como o caderno passa de

um para outro, todos podem ver

as respostas e ficar ainda mais

amigos. Entre no blog do

Estadinho e veja o modelo

que preparamos para você.

***

Já que o mês é da amizade, faça

um desenho que tenha a ver com

esse tema e envie para nós. Eles

vão para uma galeria exclusiva!

Só não esqueça de enviar todos

os dados da ficha da página 2.

A amizade é uma relação de
conquista. Para saber em quem
confiar, é preciso ser honesto
e aceitar as diferenças. Vinicius
diz que só é amigo aquele que
respeita as opiniões e que não
fica competindo para ser melhor
do que os outros. Tais e Luiza
acreditam que ser falso e falar
mal pelas costas são as piores
coisas que uma pessoa pode
fazer com um amigo.

Muitas crianças mantêm seus amigos nas
redes sociais. Entre nossos entrevistados,
o e-mail e o MSN são os meios mais usados.
O legal dessas ferramentas é que elas ajudam
a manter a amizade com alguém da sua
ex-escola, clube ou acampamento de férias.
Ou seja, uma pessoa que você não vê no dia
a dia. Mas, atenção: o ideal é que você tenha
um contato direto com os seus amigos.

Amizade virtual

Irmãos e amigos

E por falar em
amigos antigos... Como conquistar

Você
consegue!

Como vencer a timidez
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