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Natal não é tempo de dar presente, mas sim 
de ESTAR PRESENTE. Por isso hoje eu quero 
te presentear, com a presença em sua festa. 
 
Na verdade com a sua presença e a de todos 
que estarão lá, sendo presentes uns para os 
outros.

Para isso, vou te ensinar uma dinâmica sim-
ples e divertida, que vai transformar seu Natal 
em um verdadeiro presente para toda família!

Vamos juntos!?

O PRESENTE



Você vai precisar de:

- Papel / Post It
- Caneta / Canetinha
- Balas / Bombons / Chocolates ou outros 
prêmios de sua preferência
- Caixa ou saco de presente / Laço

Obs: você também precisa saber ao menos 
por base, quantas pessoas estarão presentes, 
para quantificar a dinâmica.

Dica: Faça para mais, assim ninguém fica de 
fora caso tenham mais pessoas.



Preparação:

Os presentinhos (guloseimas ou outros) devem 
ser embrulhados em uma caixa ou saco de 
presentes (que não revele seu conteúdo ao 
toque e visão dos participantes). Nesta caixa, 
haverá o número de presentinhos equivalente 
ao número de participantes. 
Na mesma quantidade, cada pessoa deve ter 
um papel ou Post It.

Dinâmica:

Participantes dispostos em um círculo, quem 
inicia com o presente deve entregá-lo a quem 
desejar, atribuindo à ele um post it, com o  
adjetivo que seja sua maior qualidade. Por 
exemplo: “Eu te entrego esta caixa, pois te 
acho uma pessoa gentil”, encrevendo no post 
it “Gentil”. Quem já recebeu, fica com o papel 
do adjetivo e não participa mais. E segue a 
dinâmica.
Assim o peresente passa por todos, recebendo 
suas qualidades, até que o último, recebe a 
orientação de assim, compartilhar o presente 
com todos!



Este foi meu presente à você e toda a sua 
família. Que todos possam ser um presente, 
dando e reconhecendo o melhor de cada, uns 
para os outros e que esta troca torne suas 
relações e seus laços, cada dia mais fortes!

Além deste presente, gostaria de compartilhar 
com você uma série nesta próxima semana, 
onde poderemos compartilhar conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e atitudes que façam 
de 2020, um ano mais próspero e poderoso.

Clique aqui e acesse essa série gratuitamente
e compatilhe com outras famílias também

CLIqUE E ACESSE TODO O
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