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Querida leitora,

Se você é fã da Seleção, com certeza já imaginou como seria 
tornar-se princesa. Também deve ter escolhido um lado entre 
time Maxon e time Aspen, além de discutir com suas amigas quais 
músicas se encaixariam perfeitamente com a história de America. 
Nós acompanhamos toda essa empolgação — seja nas redes 
sociais ou nos eventos da Seguinte.

Então surgiu a ideia do Diário da Seleção: um livro para você 
refletir sobre a série, criar coisas novas, contar um pouco sobre você 
mesma… durante um ano inteiro! A Kiera adorou a ideia e, depois de 
um longo percurso, este diário finalmente chega às suas mãos.

Se quiser fazer uma atividade por dia, pode. Se não quiser, não 
precisa — pode fazer várias de uma vez só, ou só quando der na 
telha. Também tem a opção de seguir a ordem proposta, ou uma 
ordem aleatória. De qualquer forma, você pode riscar as bolinhas 
nas margens de cada página para registrar o dia e o mês em que 
aquela atividade foi feita.

Em cada atividade, sugerimos uma maneira de realizá-la: 
escrevendo, desenhando, colando… Mas nada te impede de 
escolher a forma de expressão que preferir e interpretar cada 
atividade como quiser. Além disso, você pode usar sua criatividade 
para decorar e enfeitar cada uma das páginas do jeito que achar 
mais bonito. O diário é seu, então vale tudo!

Use sua criatividade, encha todas as páginas, compartilhe 
com as suas amigas, poste nas redes sociais (com a hashtag 
#diariodaselecao), mostre para a gente!
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para começar, escreva suas frases favoritas do 
primeiro volume da série, A Seleção.



Quem são seus autores favoritos?
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6 ...........................................................
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Uma das coisas com que America teve de se 
acostumar no palácio foi a perda de privacidade 
devido à presença constante de câmeras 
registrando sua rotina. você acha que conseguiria 
ter uma vida de celebridade? por quê?

No início do Jornal Oficial, é exibido na tela o brasão 
nacional de illéa. imagine como seria esse brasão.



Desenhe seu vestido favorito usado por America 
durante a Seleção. pegue retalhos, lantejoulas e 
outros materiais que tiver em casa para recriá-lo.

America e Maxon têm uma cerimônia de 
casamento tradicional. Muitas garotas 
sonham em se casar, outras não querem 
passar por essa experiência. Qual é a sua 
opinião sobre isso?



Qual a escolha mais difícil 
que você já fez na sua vida?

Eu sou…

 time maxon   time aspen

porque...



Monte um acróstico com o nome de America 
usando características dela.

indec  sa

Folheie os livros da Seleção e selecione palavras 
que você considera bonitas. Escreva-as aqui.



Qual é a sua cena favorita da série? por quê?
America aposta com Maxon que May ficaria tão 
radiante com as deliciosas tortas de morango que 
choraria. Qual foi a última vez que você chorou de 
felicidade ou de tanto rir?



America fica impressionada 

com o mural de fotos no 

quarto de Maxon. Finja que 

esta página é um mural e 

encha de fotos, bilhetes, 

decorações, frases e 

imagens que te inspiram.

Marlee se envolveu em um amor 
proibido, e essa temática está 
presente em várias outras histórias. 
Quais histórias desse tipo você 
também leu/ ouviu e gostou?



Quando fica nervosa, Lucy 
retorce as mãos e rói as unhas, 
entre outros tiques. você tem 
algum tique ou mania?

Em sua saída para encontrar os rebeldes nortistas 
fora do palácio, America leva um tiro de raspão e 
é ajudada por uma garota chamada paige. Depois, 
retribui o favor levando-a para o palácio, para 
trabalhar como criada. O que você acha que 
aconteceu com paige? imagine o futuro dela.


