
O PRESENTE 
 

1 – PARABÉNS! Você tem muita sorte, foi premiado com esta caixa de chocolate. Ela 

simboliza a compreensão a confraternização e a amizade durante esse tempo. Mas ela 

não será sua, observe os amigos e aquele que considerar mais organizado será o 

ganhador dela. 

 

2 – A ORGANIZAÇÃO é algo de grande valor e você como possuidor dessa virtude, irá 

levantar-se para entregar esta caixa ao amigo que você achar mais feliz. 

 

3 – ALEGRIA – aqui está uma caixa de chocolate que lhe entrego por ver em você muita 

alegria, alegria esta que anima nossos encontros, tornando-os sempre agradáveis. Mas 

infelizmente ela não é sua, com muita alegria entregue-a para a pessoa mais séria da 

turma. 

 

4 – SERIEDADE é sua marca pessoal, ser séria faz de você uma pessoa respeitada, 

porém ao contrário das pessoas sérias, você é agradável e suportável, continue sendo 

assim. Portanto a caixa de chocolate não é sua, com toda seriedade passe-a para a 

pessoa mais elegante. 

 

5 – ELEGÂNCIA, como você deve esforçar-se para manter todo este visual elegante e 

o bom é que você consegue alcançar o seu objetivo que é ser elegante, e através dela 

consegue muitos amigos, menos essa caixa de chocolate, por isso passe-a para a 

pessoa mais meiga da turma. 

 

6 – A MEIGUICE é algo muito raro e você a possui, parabéns. Mas a caixa ainda não 

será sua, e você com o seu jeito tão especial de ser vai fazer questão de entregá-la a 

quem considera mais extrovertido. 

 

7 – VOCÊ É EXTROVERTIDA, chega e já vai fazendo a festa, não importa o momento 

e o lugar, você chega fala e brinca com todo mundo. Com uma facilidade espetacular 

vai se instaurando no meio de todos. Parabéns, você deve ser muito feliz, daí cabe a 

você encontrar no meio de nós alguém que lhe transmite felicidade. 

 

8 – Dizem que a FELICIDADE é como uma borboleta, quanto mais você a persegue, 

mais ela foge. No entanto, se você volta a sua atenção para outras coisas, ela vem e 

suavemente pousa no seu ombro. Não chego a ver a borboleta no seu ombro, mas vejo 

a felicidade estampado no seu rosto e isso torna-nos felizes. Com toda felicidade que 

existe em você passe a caixa de chocolate para a pessoa mais corajosa. 

 

9 – Você foi contemplado com esta caixa e agora demonstrando a virtude da coragem 

pela qual você foi escolhido passe-a para a pessoa mais inteligente. 

 

 

10 – A INTELIGÊNCIA nos foi dada por Deus, parabéns por ter encontrado espaço para 

demonstrar este talento, pois muitos de nossos irmãos são inteligentes, mas a 

sociedade impede que eles desenvolvam tal virtude. Demonstre mais um ato de sua 

inteligência passando este presente para quem você achar mais simpático. 

 

11 – para comemorar a escolha do presente distribua um largo sorriso entre os amigos. 



O mundo está tão amargo e para melhorar um pouco necessitamos de pessoas 

SIMPÁTICAS como você. Parabéns pela simpatia. Não fique triste, o presente não será 

seu, passe-o para quem você acha mais amigo. 

 

12 – A AMIZADE é uma das coisas mais importantes na vida. Você ter um verdadeiro 

amigo é como possuir um tesouro de valor exorbitante, por isso, conquiste outro amigo 

dando-lhe essa caixa de chocolate. Para isso ele tem que ser pontual nos 

compromissos. 

 

13 – PONTUALIDADE é a qualidade marcante dos britânicos, portanto você é brasileiro 

e sabe respeitar seus compromissos honrando o horário. Você com certeza não gosta 

de deixar ninguém esperando. Mas aguarde a hora certa de ganhar uma caixa de 

chocolate, pois essa ainda não é sua, passe para a pessoa mais solidária. 

 

14 – A SOLIDARIEDADE é coisa rara no mundo em que vivemos, onde encontramos 

muitas de egocêntricas. Você está de parabéns por ser solidário aos colegas, mas o 

presente ainda não será seu, passe-o para a pessoa mais bonita. 

 

15 – Que bom! Você foi escolhido como o colega mais BONITO do grupo, por isso desfile 

para todos observarem o quanto é bonito. Obrigado pelo desfile, mas o presente não 

será seu, passe-o para quem lhe transmite PAZ. 

 

16 – O mundo inteiro clama por PAZ, e você gratuitamente, transmite esta tão grande 

riqueza. 

Parabéns! Você está fazendo falta as grandes potências do mundo, responsáveis por 

tantos conflitos entre a humanidade. Com muita paz passe esta caixa para a pessoa 

mais dinâmica. 

 

17 – Você sabe mesmo como fazer as coisas, nada é difícil sempre procura dar um jeito 

de tornar tudo muito simples e eficiente, não é à-toa que você é DINÂMICA, portanto 

eficientemente escolha entre todos, a pessoa que é mais trabalhadora, que mereça a 

caixa de chocolate. 

 

18 – Dizem que o TRABALHO dignifica o homem e você leva a sério o trabalho, não 

perde tempo e nem tem moleza com você. Fazendo do trabalho até motivo de farra e 

folia, é isso aí. Acredito que gostando de trabalhar desse jeito você é capaz de encontrar 

entre os demais alguém responsável para dar essa caixa de chocolate. 

 

19 – RESPONSABILIDADE é com você, nunca desaponta ninguém nos compromissos, 

sempre cumpre como que se compromete de forma espetacular. Sendo você a mais 

responsável receberá o encargo de maior responsabilidade; cabe a você encerrar esse 

passe-repasse, dando essa caixa de chocolate a pessoa mais caridosa da turma. 

 

20 – Bem... a pessoa CARIDOSA não é egoísta, não tem inveja, gosta de todo mundo 

e tem como satisfação ajudar o próximo, servir e dividir o que tem, principalmente, 

quando se trata de uma caixa de chocolate. Por isso divida os chocolates com todos 

aqui presentes. 
 

Com carinho 
 

Profª:_______________________________ 



 


