
Formulario de inscrição 

Nome :                                                                                                                              Idade : 

 

Statut :                   Solteiro/a                      Casada/o                                               Complicado                    

Linguas :            

Quantos meninos/as queres  o tems :  

Com quem moras:                     Sozinha/o                       Com os Pais                      Com os amigos/as 

Onde moras :                    Casa                                   apartemenato                        na rua /na praia 

Professão :  

 

Cor dos Cabelos :                              

Cor dos Olhos : 

Peso : 

Altura : 

 

 

O que tu queres ser na vida, os teu sonhos ?  
 
A tua romancia de sohno com o David se fosse um film qual serià ? 
                         Roméo e Juliette                          
                         Vampires Diaries ou Twilight 
                         John Carter (Aventura) 
                         Nada de extraordinario 

 
Depois de muitos anos, onde gostarias ir? 
                 Com o David numa ilha deserto 
                 Dar a volta ao mundo inteiro  

           Com o David e os teus 1000 gatos 

 
O que tu ferias para o David gostar de ti? 
 
 
Primeira saida em namorado com o David, o que tu vais fazer ? 
 

                     Jantar num restaurante 
                     Preparar um jantar de namorado (podes dizer qual ?) 
 
                     Pizza e Wii em mode relax 
 
O que tu podias ofercer para o Anniversario dele se estevas com ele hà muito tempo ? 
 

 
O que o teus amigos pensem que tu es ? 
               Sympatica 
               Maluquinha 
               Sorridante 

          Horrivel 

                
 
O que tu achas da tua vida? 
 



 

O que tu pensas realmente do David ? 
 
 
Se devias escolher uma situação importante pra ti qual serià ? 
                                A familia 
                                O David  
                                Os amigos/as 

 
 
Uma pessoa esta mal, mas essa pessoa parece um pouco estranha e esta a pedir ajuda e niguem lhe liga ? 
                              Vais perguntar e ajudar 
                              Vais continuar o teu passeio  
 
O David não esta bem, o que tu podes fazer para lhe dar o sorriso ? 

 
 
Es romantica ? se es o que significa romantica pra ti ?  
 
 
Para o David onde podias irà viver ?  

 
 
 
O teu dia ou a tua noite perfeita  com o David serià como? 
 
  
 

Estas no Cinema com o David a ver um film, vais: 
                               Olhar o film 
                               Olhar o David e as vez o film 
                               Tantar de o pegar  
 
 
A muitas raparigas atras do David como tu irias reagir a isso? 

 
 
 
Es ciumenta ou não ? 
 
 
Uma rapariga esta muito pertinha do David e ela esta a fazer coisa que não é so amizade, como tu vais responder ?  

 
 
Um dia o David não dà signal de vida o que tu vais fazer ?  
 
 
Tems o numero do David, vais 
                         Esperar que ele te liga 

                         Mandar logo um messagem  
                         Esperar um pouco e depois vais ligar-lo 
                         Vais dizer a toda a gente 
                         Guarda isso secredo 
 
 
O David pregunta-te se queres dar uma volta com ele, vais : 

                               Saltar no tudo lado porque estas mesmo muito feliz 
                               Ficar com esse sorriso até o fim do dia 
                               Ficar neutro 
 
O David quere oferecer-te  uma coisinha mas ele não sabe, o que tu vais querer dele? 
 

 
O David vai cantar uma canção pra ti, como vais reagir?  
                        
 
 
 
 

 
 
 
                    


