Neste post você encontrará 10 brincadeiras de amigo secreto, brincadeira típica de festas
de fim de ano que garante total diversão.

10 Brincadeiras de Amigo secreto
O amigo secreto é uma brincadeira que promove muita diversão e alegria, é uma
brincadeira muito típica no período natalino, mas pode ser realizada em qualquer época do
ano.
Dizem que essa brincadeira foi criada pelo povo nórdicos, era um ritual na qual eles preciso
amanhecer para trocar os presentes e na troca dos presentes eles acreditavam que será um
“pacto” entre eles e os deuses. O amigo secreto se popularizou entre os pagãos, pois, na
época do ano 1929, houve uma depressão na economia, onde muitas pessoas não tinha
dinheiro para comprar presente, então, era realizada essa brincadeira para que todos
ganhassem presente. No Brasil normalmente a brincadeira é feita através de sorteio com
“papelzinho”, porém hoje existe diversos sites de Amigo Secreto, que faz o sorteio
virtualmente e para flexibilidade é possível colocar o presente desejado.

Neste post, você encontrará diversas brincadeiras de amigo secreto que com certeza irão
garantir diversão nessa troca de presentes. Confira a seguir.

Brincadeiras de amigo secreto – Amigo
Econômico
Essa brincadeira é ótima para quem precisa economizar ou não possui dinheiro para
caprichar em um presente caro. Com o amigo econômico, ninguém terá a desculpas para
não participar. Mesmo sendo um valor simbólico é possível usar a criatividade e comprar
um presente lega.

Recursos: Lembranças de R$1,99 a R$9,99
Público Alvo: Grupo familiar e amigos

Passo a passo da brincadeira:
1. Pensando na diversão de todos. essa brincadeira é ótima para quem busca economizar
e que não querem deixar as festas do final do ano passar em branco.
2. A dica do valor é simbólico, pois pode variar de R$1,99 a R$9,99, porém esse valor
pode ser acordado entre os participantes. Ao realizar a compra do presente utilize a
criatividade, pois é possível comprar lembranças baratas, porém interessante e útil
para o seu amigo.
3. Se o sorteio for realizado no mesmo do dia da entrega da lembrança, é recomendado
comprar uma lembrança unissex, ou poderá optar para realizar o sorteio antes do
evento, desta forma, não correrá o risco de errar na lembrança

Brincadeiras de amigo secreto – Amigo Foto
Essa brincadeira os participantes terão que ter um bom palpite, pois adivinhar quem é seu
amigo foto, através de uma foto de infância não será uma tarefa fácil. É uma ótima
brincadeira para, pois os participantes terão que investigar um pouco da vida da pessoa,
para não ser enganado pela foto.
Recursos: Fotos antigas
Público Alvo: Grupo de amigos(trabalho, faculdade, academia…)

Passo a passo da brincadeira:
1. A ideia dessa brincadeira é fazer em ambientes corporativos(trabalho, faculdade,
academia…), pois, nesses locais as pessoas se conhecem a pouco tempo.
2. No dia marcado cada participante leva uma foto quando criança, dentro de um

envelope. Assim, será sorteado os envelopes e os participantes terão que adivinhar
quem é o dono(a) da foto e a partir da foto comprar o presente. As fotos somente serão
reveladas apenas no dia da entrega dos presentes.
3. Uma dica é devolver a foto dentro de um porta retrato e na entrega do presente,
descrever a pessoa a partir dessa forma.

Brincadeiras de amigo secreto – Amigo
divertido
Os homens com certeza irão gostar dessa novidade, pois, muitos gostam de desse mundo de
jogos, então opções não irão faltar. Essa brincadeira pode ser feita entre familiares homens,
amigos do jogo do futebol ou até mesmo com os companheiros de trabalho. Usar a
criatividade será essencial para essa brincadeira
Recursos: Presentes relacionados a jogos
Público Alvo: Homens e Crianças

Passo a passo da brincadeira:
1. Essa brincadeira é bem simples e ideal para quem gosta de jogos. O ideal é juntar
amigos e crianças para participar dessa brincadeira. Com essa brincadeira é possível
variar nos presentes como: Computador, vídeo-game, tabuleiros, jogos de vídeo entre
outras opções.
2. Não se esqueçam de estipular o valor do presente e se divirtam.

Brincadeiras de amigo secreto – Amigo
chocolate
Uma boa opção para os chocólatras é o Amigo chocolate, essa brincadeira também é uma

ótima opção para aqueles que querem economizar ou não possuem dinheiro para investir
em presentes. Hoje o mercado, possui uma infinita variedade de chocolates e com vários
preços. É necessário que os participantes se reunir para decidir qual será o tipo de
chocolate (barra, caixa, cesta) e o valor.
Recursos: Chocolates
Público Alvo: Grupo familiar, amigos e corporativo

Passo a passo da brincadeira:
1. Essa brincadeira costuma agradar gregos e troianos, afinal, que não gosta de
chocolate? A finalidade dessa brincadeira é a troca de chocolate, a variedade é imensa,
pode ser: bombons, trufas, barras, brigadeiros ou até mesmo um bolo de chocolate.
2. Junte o pessoal e façam o sorteio, para data marcada revelar o Amigolate.

Brincadeiras de amigo secreto – Amigo
surpresa
Quem não gosta de surpresas? O amigo surpresa é uma ótima para aqueles que gostam de
inovar na Ceia de Natal. O ideal é um dia antes, ligar para todos os convidados e informar
sobre o amigo surpresa com um valor simbólico, com certeza os convidados irão amar essa
novidade.
Recursos: Presentes
Público Alvo:Grupo familiar

Passo a passo da brincadeira:
1. Essa brincadeira vai exigir muita dedicação na hora de escolher um presente, aliás,
você só irá saber quem é seu amigo secreto na hora da troca de presentes.

2. Escolha um presente unissex pois você não sabe se pegará menino ou menina.
3. Capriche na descrição da personalidade do seu amigo surpresa e boa diversão.

Brincadeiras de amigo secreto – Amigo
Super-Herói
Que tal, transformar o Natal em uma festa temática na hora da entrega dos presentes? Os
convidados, podem ir fantasiados ou com algum assessório representando seu herói que
mais ama.
Recursos: Camisetas de super-heróis ou assessórios
Público alvo:Grupos familiar e amigos

Passo a passo da brincadeira:
1. Hoje em dia, o mercado de super heróis está super em alta e os maiores consumidores
desse mercado são os adultos. A diversidade de presentes são diversas, como: Roupas,
almofadas, DVDs, squeeze, bonecos, capa de tablet, chinelos livros, cadernos e
quadrinhos. Essa brincadeira pode ser realizada pelos entre familiares ou até mesmo
por amigos que amam esse mundo de super-heróis.
2. No papel com o nome que irá para o sorteio, os participantes também pode colocar o
nome do seu herói favorito, pois assim ficará mais fácil para presentear. Use a
criatividade e capriche no presente.

Brincadeiras de amigo secreto – Amigo
Chinelo
Chinelo é sempre bem vindo, né? É super comum e é legal que todo mundo ganha um
presente igual e ao mesmo tempo diferente, porém hoje em dia o mercado de chinelo está

em alta, então é possível encontrar uma variedade infinita. Capriche na sua escolha!
Recursos: Presente (Chinelo)
Público Alvo: Grupo familiar, corporativo e amigos

Passo a passo da brincadeira:
1. Quem não usa chinelo? Essa brincadeira é ótima para aqueles que gostam de
padronizar e economizar nos presentes. Hoje em dia os chinelos possuem vários
temas, coloridos, enfim, tem chinelo para todos os gostos. Então, vamos caprichar no
presente.
2. A brincadeira é simples, nos papéis que irão para o sorteio, além do nome é necessário
colocar a numeração do calçado. Façam o sorteio e no dia combinado os presentes
serão revelados.

Brincadeiras de amigo secreto – Amigo
temático
Quem não gosta de receber presentes variados? essa é uma ótima opção para quem não
possui tempo para ficar procurando presente, pois, hoje existem várias lojinhas que
possuem produtos variados e com ótimos preço.
Recursos: Lembranças variadas
Público Alvo:Grupo familiar, amigos e corporativo

Passo a passo da brincadeira:
1. Essa brincadeira é ótima para quem gosta de variar nos presentes, pois é fácil escolher
e comprar presentes simples como: Livros, DVD, CD, produtos de perfumaria, chinelos
e assessórios de beleza. Com essa brincadeira é possível todos interagir (adultos e

crianças)
2. O ideal é fazer o sorteio antes da data marcada para o evento, pois é possível comprar
um presente legal, pois, desta forma, o risco da pessoa não gostar do presente é
menor. Então capriche na criatividade e se divirtam.

Brincadeiras de amigo secreto – Amiga
lingerie
Quem não gosta de passar o ano com uma peça de lingerie nova? Essa é uma ótima
brincadeira para reunir as amigas e assim passar um dia divertido, pois é possível caprichar
no presente a variar um pouco os gostos de cada uma.A sua amiga vai arrasar com seu
presente.
Recursos: Peças intimas feminina
Público Alvo: Mulheres

Passo a passo da brincadeira:
1. Nessa brincadeira os presentes pode variar entre conjunto de lingerie, camisola e
peças intimas, e ainda pode ser acrescentado com um creme, óleo corporal ou até
mesmo com um sabonete intimo. Na troca de presente, a decoração da festa pode ser
feita com temas rosa e com um bolo com enfeites de lingerie, assim deixará a sua festa
ainda mais alegre e divertida.

Brincadeira de amigo secreto – Amigo
Chocolate Diferente
Essa brincadeira quem tiver sorte leva o dinheiro. Que tal, variar um pouco na brincadeira?
Com certeza os participantes irão amar essa brincadeira, pois somente um sortudo, levará o

dinheiro do pote.
Recursos: Dinheiro, chocolate, pote de vidro e cestinha
Público Alvo: Grupo familiar

Passo a passo da brincadeira:
1. Com a família reunida, essa brincadeira é irá descontrair a todos, antes do inicio da
Ceia de Natal.
2. O ideal é que família combine um valor em dinheiro e chocolate, exemplo: R$10,00 +
barra de chocolate. A brincadeira terá inicio quando todos os chocolates tiverem em
cima da mesa e a quantia de dinheiro dentro do pote. Os participantes terão que em
um papel colocar os nomes anotados dentro da cestinha.
3. Uma pessoa será escolhida para dar inicio na brincadeira, essa pessoa vai escolher
uma barra de chocolate e retirar um nome da cesta. A brincadeira vai seguir assim e o
vencedor será aquele que restar na cestinha e esse levará todo o dinheiro do pote.
4. Ficará mais divertido se o pote estiver decorado com o tema de Natal, as fotos ficarão
incríveis.

Até a próxima!
Depois dessas dicas, espero que você tenha uma confraternização muito divertida e muito
afetuosa com as pessoas que você gosta.

