
Faça perguntas

3 dicas de como fazer novos amigos e ter um
dia mais divertido.

1 Seja você mesmo

2 

3 Tenha iniciativa

Fale sobre seus hobbies, interesses e outras coisas da qual
você gosta de dividir com amigos. 
Lembre-se que você sempre pode iniciar uma conversa e não
há necessidade de esperar alguém vir até você.

As pessoas  gostam de falar sobre elas mesmas. Então, fazer
perguntas é uma forma de fazer novos amigos. Entretanto, seja
um bom ouvinte e deixe seu novo amigo falar antes de fazer
outra pergunta ou comentário!

Para iniciar uma nova amizade, alguém tem que dar o
primeiro passo. Sempre aparecem oportunidades de
convidar alguém para alguma atividade. Por exemplo,
você pode convidar seu novo amigo para lanchar com
você ou para jogar basquete ou qualquer outro jogo
durante o recreio. 
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Episódio: A senhora abelha



O que você quer ser quando crescer

Canal do YouTube favorito
Esportes que pratica

Sobre uma viagem recente
Jogos favoritos

Hobbies e interesses
Sua família
Lugares que visitou ou gostaria de visitar
Seus animais de estimação

Séries e filmes favoritos

Sobre o que 
podemos conversar?

Uma pessoa famosa que gostaria de encontrar
Livros que você gosta ou que está lendo

Músicas e cantores preferidos
Coisas que gostaria de aprender

Algo incrível que já aconteceu com você
Instrumento musical que toca ou gostaria de aprender
 Um presente que gostaria de ganhar
Apelidos e como gosta de ser chamado
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Termos de Uso
A revenda de materiais para impressão da Pongo Education é estritamente
proibida. Publicar arquivos da Pongo Education ou fazer download de links
em sites, mídias sociais, fóruns internos, salas de aula virtuais, sites de
armazenamento pessoal ou organizacional (Google Drive, Dropbox, etc.),
bate-papos internos, grupos do Facebook e similares é estritamente
Proibido. É permitido o envio de nosso boletim informativo com os impressos
para seus amigos, colegas, família, etc. Você só pode imprimir a Atividade
da Pongo Education para seu uso pessoal ou em sala de aula. Nenhum outro
uso é autorizado. Envie um e-mail para contato@pongoeducation.com para
solicitar um uso específico para nossos produtos para impressão. Você não
pode usar os impressos da Pongo Education (grátis ou comprados) em sua
prática profissional com clientes (coaching, terapia, aulas particulares e
similares) sem comprar uma licença profissional. Para obter mais
informações sobre licenças profissionais, entre em contato com
contato@pongoeducation.com É ilegal reproduzir ou distribuir material
protegido por direitos autorais sem a permissão do proprietário dos direitos
autorais

Aproveite sua
atividade Gratuíta
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