
                                                   Vida de adolescentes 

 

1 de setembro de 2055 

Hoje, como em todos os dias, acordei maldisposta. Sabem como é! Vida de 

adolescentes. 

O meu pai levou-me até à escola, e como já estava atrasada, fui a correr para dentro 

da sala. 

Todos têm namorado menos eu! O único rapaz disponível é o nerd que não fala para 

ninguém! Pelo menos tenho a minha melhor amiga, que diz que eu não preciso de 

um “boy”. 

 

3 de setembro de 2055 

Ontem foi um dia muito atarefado, pelo que não consegui escrever. Hoje ganhei 

coragem e fui falar com o nerd! Vocês acreditam nisto! Pela primeira vez ouvi a voz 

dele! Conheci-o melhor. As pessoas dizem que o que importa é a beleza interior e 

não a exterior, mas o que nós, os adolescentes veem primeiro é a beleza exterior. 

Mesmo assim guardei esse conselho. 

 

4 de setembro de 2055 

Comecei a gostar do nerd (só espero que ninguém descubra) que na verdade se 

chama João. Mas hoje não essa é a notícia boa. No dia 17 de setembro vou fazer um 

intercâmbio em Nova Iorque. Vou ficar lá durante 1 ano com uma família adotiva, 

vou andar na escola mais cool do mundooo, todos dizem que vai ser uma experiência 

incrível! Tenho muita vontade de ir, se bem que também vou ter saudades dos meus 

pais. E do meu nerd… 

 

7 de setembro de 2055 

O João deixou uma carta no meu cacifo! Será que ele gosta de mim? Abri a carta 

cautelosamente “queres namorar comigo?” omds, fiquei chocada. Pensei umas mil 

coisas antes de responder: “será que vão descobrir”, “vão-se rir tanto de mim”… Mas 

saiu-me um sim. Não sei o que vou fazer agora. Estou nervosa: “deus queira que ele 

não receba a carta”. 

NOTA: eu sei que és o diário de uma adolescente. Certamente sabes tudo o que há 

a saber dos adolescentes, mas como foi a minha mãe que te comprou, nunca se 

sabe, portanto, cá vai: “omds” significa Oh, meu deus! (Claro que sabias!) 

 

 

 



8 de setembro de 2055 

Já tenho muitas coisas prontas para a viagem. Mas não consigo parar de pensar; 

logo agora que arranjei um namorado, vou ficar 1 ano sem o ver! Ainda por cima não 

lhe contei nada sobre esta viagem. Como será que ele vai reagir? E, também, ele de 

nerd passou a ser o mais popular da escola. A isto é que se chama Glow-up.  

 

10 de setembro 2055 

Hoje tenho de lhe contar!  

Já contei! E assim foi, pensava que ia reagir mal, mas afinal ele ficou feliz por mim! 

Hoje como não tive aulas, fui à praia para descontrair um pouco. Soube-me tão bem! 

 

12 de setembro de 2055 

Só faltam 5 dias! Estou tão ansiosa. O João disse que num fim de semana me ia 

visitar. Espero que ele esteja a falar a sério. Já fiz as malas. 

 

14 de setembro de 2055 

3 dias! Estou a fazer contagem decrescente. Não consigo esperar nem mais um 

minuto. Será que vai correr bem? Pela primeira vez vou a Nova Iorque!! Estou “super” 

feliz. 

 

16 de setembro de 2055 

Último dia com a minha família. Já comecei a despedir-me. Estou tão entusiasmada 

que não consigo ficar triste. Não acredito que é amanhã. Não vou conseguir 

adormecer. Vou sonhar com Nova Iorque. 

 

17 de setembro de 2055 

Chegou o dia! São 6:00 da manhã e já estou no avião. Fiz chamada de voz com o 

João só para dizer que já tinha partido! Cheguei a casa da minha família adotiva. 

Estava lá outra adolescente. Vai ser ainda mais fixe. Apesar de ela me ter odiado na 

primeira impressão, mas eu continuei a tentar aproximar-me dela. E deu resultado! 

Habituei-me ao resto das pessoas, e não queria acreditar, um quarto só para mim, 

parece ser retirado do Pinterest. Nova escola, novos amigos, novas pessoas, comida 

diferente! Tanta novidade! Quase me sinto tonta! 

 

18 de setembro de 2055 

Estou a adorar esta escola cá em Nova Iorque, consegui fazer muitos amigos e 

conheci um rapaz. Ele é muito giro e descontraído! Amei o meu primeiro dia. Depois 

das aulas, a minha família adotiva levou-me ao Starbucks, onde provei o melhor café 



com caramelo e baunilha de sempre. Também fomos andar na roda gigante no centro 

da cidade. Uau! Conseguia ver a cidade inteira! Depois de tanta animação, apetecia-

me mesmo ir descansar. 

 

3 de outubro de 2055 

Aconteceram tantas coisas nestes dias… Fui convidada pelo rapaz giro a ir ao PROM 

e ser o seu par (um baile de 12.º ano, fantástico). Claro que não pude recusar, se 

bem que fiquei com receio do João descobrir. Mas nada de mal vai acontecer, pensei 

eu. Contei tudo o que se passou à minha irmã adotiva. Ela deu-me conselhos que me 

ajudaram imenso. 

 

10 de outubro de 2055 

Esqueci-me de dizer que o PROM é hoje! A minha família adotiva levou-me à loja de 

vestidos para eu escolher um. Experimentei quase a loja inteira até conseguir 

encontrar o certo. Fui ao cabeleireiro, e depois fui comer. O baile começa às 16:00 e 

acaba às 00:00, tenho de estar preparada.  

Já estou no carro e estou muito entusiasmada. Mas, adivinhem: estava tudo perfeito 

até saber que o João decidiu vir visitar-me, logo hoje! Não sei quem, mas alguém 

lhe disse onde eu estava, e adivinhem, ele viu-me a dançar com o rapaz giro. Pensei 

que ele não ia importar-se, mas… aproximou-se de mim e disse: “Acabou-se.” 

 Fiquei tão, mas tão arrependida do que fiz. Fui a correr para casa e nunca mais falei 

para nenhum rapaz durante o meu intercâmbio. 

 

17 de setembro de 2056 

Como assim já passou um ano? Foi tão divertido, mas ainda bem que já estou em 

casa. Tive imensas saudades da minha família. Agora voltei à minha vida normal, 

vou ter saudades no meu quarto. Voltei a ver os meus amigos, professores, 

funcionárias. Vou admitir; tive imensas saudades. E sim, finalmente vi a minha bff. 

NOTA: Tu sabes: bff = best friend forever 

 

20 de setembro 2056 

Fiz uma festa de pijama com a minha bff. Foi tão divertido! Ainda temos tanto para 

contar uma à outra, que acho que por uns tempos vou deixar de te escrever. Vou 

aproveitar a vida, viver um dia de cada vez, junto da minha família e amigos. 

Eu sei que tu entendes… 

 

          

         Adolescente  


