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A Potti Romã preparou este guia para deixar o seu 

Chá de Lingerie do jeitinho que você quer!

...Um guia para seu Chá de Lingerie Potti Romã...



1º PASSO – MÃO AMIGA = MÃO NA RODA.

Decida quem vai ser a organizadora! 
A noiva? A mãe? A madrinha? 

Ela tomará à frente da produção e quanto mais elaborado for 
o Chá, mais envolvimento terá!

2º PASSO – QUAL CHÁ FAZ O SEU TIPO?
 
Defina que tipo de Chá você pretende realizar.
Simples? Completo? Ousado?

A Potti separou 03 receitas!
Escolha os ingredientes e conte com as Parcerias Potti Romã 
(pg. 20) para facilitar sua vida! 



RECEITAS PARA CHÁ 
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CHÁ DE POTTI ROMÃ COM CAMOMILA 
Simples e lindo.

Relax! Com Potti, amigas animadas, bom gosto 
e imaginação o sucesso do Chá é garantido!

Local: casa da noiva ou de uma amiga.
Convite: disponibilizado no site Potti Romã – virtual.
Comes: mini-sanduíches, canapés, salgadinhos, docinhos, cupcakes, 
morangos com chantily.
Bebes: refri, suco, água e bebidas alcoólicas da sua preferência.
Decoração: balões de gás hélio em formato de coração, flores e 
pétalas espalhadas pela casa.
Lembrancinha: chocolates em formatos sugestivos.
Animação: faça uma seleção de músicas para tocar durante o chá e 
escolha as brincadeiras que mais combinem com você e suas 
amigas (ver “10 Ideias de Jogos”). Leve a máquina fotográfica!



CHÁ DE POTTI ROMÃ COM HIBISCO  
Impecável e inesquecível.

É muito bom investir em coisas que não tem preço – 
um momento para sempre!

Local: sítio próximo a cidade ou espaço alugado. 
Convite: disponibilizado no site Potti Romã – virtual.
Comes: doces e salgados em formatos românticos e/ou eróticos. 
Bolo temático. 
Bebes: Drinks com frutas vermelhas/ Sex on the Beach. Refri, suco, 
água e espumante.
Decoração: varal de recadinhos e lingeries com pregadores de 
coração. Palitos de coração, guardanapos de coração, copos 
vermelhos e vários detalhes em carmim.
Lembrancinha: esmaltes vermelhos personalizados. Fotos do dia.
Animação: contrate Maquiadora e Hair Stylist para deixar todas as 
suas convidadas incríveis e uma fotógrafa para registrar tudo. 
Escolha músicas e brincadeiras que mais combinem com você e 
suas amigas (ver “10 Ideias de Jogos”).
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CHÁ DE POTTI ROMÃ COM LÍRIO 
Loucura, loucura. Delírio, delírio...

Se jogue! Faça do seu Chá a sua despedida de solteira! 

Local: quarto de Motel. 
Convite: disponibilizado no site Potti Romã – virtual.
Comes: comidas com tema erótico encomendadas de Buffet. 
Bebes: bar tender para fazer drinks e artigos do frigobar. 
Decoração: globo de luz, velas e flores flutuantes na banheira.
Lembrancinha: sais de banho, cápsulas do prazer ou artigos eróticos.
Animação: contrate um Gogo Boy e uma Sexy Entertainment. Faça 
o momento Pole dance e o momento Strip-tease. E escolha músicas 
e brincadeiras que mais combinem com você e suas amigas (ver 
“10 Ideias de Jogos”).



3º PASSO – APIMENTA MAIS... 

Escolha as suas brincadeiras!
10 ideias para esquentar o clima e garantir boas 
risadas no seu Chá de lingerie Potti Romã! 

10 IDEIAS DE JOGOS

Pimenta no olho do outro é refresco!

Essa brincadeira deve ser feita primeiro porque 
será a partir dela que o castigo das outras brinca-
deiras será definido. Assim que as convidadas 
chegarem, distribua papel e caneta e diga que precisa 
de sugestões de castigos para a noiva. Cada 
convidada escreve um castigo e todos os papéis 
são recolhidos e guardados em uma caixa. A surpresa 
é que nas brincadeiras seguintes quem for pagar 
prenda irá pegar uma sugestão dentro desta caixa 
e pode acabar saindo com o castigo que ela 
própria escreveu de sacanagem.

Sugestões de castigos:
- Dose de saquê ou outra bebida alcoólica.
- Fazer dança sensual para uma amiga que finge 
ser é o homem.
- Simular o strip-tease que faria na noite de núp-
cias, tirando todas peças de lingerie que ganhou.
- Ligar para o noivo e fazer uma declaração de 
amor para ele incluindo os itens que forem mostra-
dos gradativamente pelas amigas.
- O castigo é cantar uma música no videokê 
usando algum apetrecho de sexshop - quem escol-
he a música e o estilo são os outros.
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Que Potti que Potti? 

A mais “básica” de todas as brincadeiras de qualquer chá. Como 
no caso o presente sempre é uma lingerie, a noiva vendada deve 
adivinhar o tipo de peça e a cor. Acertando, a convidada que deu 
o presente paga um castigo. Errando, a noiva veste a peça (se 
não for estragar, claro) por cima da roupa mesmo. 

Chocolate quente, quente, quente...

A organizadora da festa deverá encher uma caixa com acessórios 
sensuais baratos e bregas como calcinhas comestíveis, algemas, 
máscaras, coleira etc. Coloca-se então uma música para rolar 
(músicas bregas são uma boa pedida para esse momento) e vai 
passando a caixa de mão em mão, a pessoa que estiver com a 
caixa no momento em que a música for interrompida deverá retirar 
da caixa uma peça e vestir. Ao final é esperado que todas estejam 
usando ao menos um acessório inusitado.



Minicoleção de micos.

Na entrada da festa, cada convidada escreve em um pedaço 
de papel uma frase curta sobre alguma situação engraçada 
que aconteceu com a noiva e ela. Algo que a noiva possa lembrar 
e que possa ser contado publicamente, claro. Os bilhetes 
devem ser anônimos e colocados em uma caixa. Cada participante 
tira um papel e lê para todas. Se a noiva acertar a autora da 
frase, a amiga se levanta, dá o presente e paga um castigo. Se 
a noiva errar, a pessoa que escreveu se identifica, noiva paga o 
castigo para ganhar o presente.

A fama pelas costas. 

Esta é uma das brincadeiras mais divertidas se suas convidadas 
são animadas. Na hora da brincadeira cole o nome de uma 
celebridade na testa de cada convidada. Crie nomes de diferentes 
cenários para que fique mais engraçado. Ex: Xuxa, Princesa 
Diana, Fiona, Dercy Gonçalves. A ideia é que cada convidada 
deve tentar descobrir que celebridade ela é, somente fazendo 
perguntas que podem ser respondidas por sim ou não. (Ex.: Eu 
sou um desenho animado? Eu sou um herói? Sou uma comida? 
Ainda estou vivo?)



Respostas em flerte.

Grave um vídeo de perguntas e respostas com o noivo. A noiva 
deve acertar as respostas do futuro marido para ganhar os presentes, 
e a cada erro ela paga uma prenda! Ex. de perguntas: Quando ele 
se apaixonou? Que tipo de lingerie ele mais gosta em você? Qual 
o tipo sanguineo dele? Qual a cor preferida? E a música? Qual o 
nome completo do pai?

Contrato de Romã-se.

A organizadora deve pegar uma cartolina em branco e pedir para 
o noivo assinar em baixo, com uma caneta escura. Depois de ter 
conseguido a assinatura do noivo, escreverá no topo da cartolina: 
“Eu, fulano de tal (nome do noivo), prometo:”. No chá, as convidadas 
escreverão itens que acham que o noivo deve “aceitar fazer” e 
cumprir. Depois do chá, a noiva poderá presentear o noivo com 
este quadro.
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Receitas de Bem-amada. 

Para esta brincadeira é importante que a organizadora 
do Chá compre um caderninho bem lindo que vai 
ficar de recordação para a noiva. Peça para que 
cada convidada escreva no caderno um segredinho 
para manter o casamento sempre feliz e depois 
assine. As convidadas deverão mesclar dicas 
picantes e inusitadas para quando a noiva for ler, ela 
caia na gargalhada.

Honeymoon... Let’s go!

No mesmo caderninho citado na brincadeira Receitas 
de Bem-amada, a organizadora deve separar uma 
página onde vai escrever uma introdução (“Que a 
empolgação do Chá de Lingerie te inspire na lua de 
mel!”) e embaixo disso vai anotar os comentários da 
noiva (sem que ela perceba) abrindo os presentes 

("Aiii que lindo!", "Nossa, era disso que eu precisava!", 
“Uau" Acho que está um pouco grande para mim!") 
Depois dos presentes abertos, a organizadora zoa a 
noiva, lendo os comentários inocentes dela de uma 
forma super "sexy" como se aquilo estivesse sendo 
dito durante a lua de mel.  

Carpe Diem!

Forma-se uma roda e no meio uma garrafa de saquê 
(ou outra bebida alcoólica). Começando pela noiva, 
uma por vez, deve dizer algo que nunca fez na vida, 
ex.: “Eu nunca fumei“, “Eu nunca olhei para namorado 
de amiga“, “Eu nunca traí”... Todas que já fizeram o 
que está sendo falado devem beber uma dose de 
saquê. A brincadeira acaba até que todos tenham 
dito o que nunca fizeram e aquelas que nunca fizeram 
nada acabam sóbrias, já quem já fez tudo...



 

4º passo – Parcerias para seu 
Chá de Lingerie Potti Romã 
Para facilitar a organização de tudo, selecionamos 
alguns contatos top!* 
Profissionais que vão dar aquele “up” no seu Chá 
de Lingerie Potti Romã. 
 
Sexy Entertainment - Vertical Stúdio 
Tel.: (31) 2514-1664/65 - www.verticalstudio.com.br

Maquiadora e Hair Stylist - Stúdio Carol Amaral
 Tel.: (31) 2514-5578 / 9137-8918 - www.carolamaral.com.br

Fotógrafa - Bruna Lamas
Tel.: (31) 9715.2754 - www.bruninhalamas.com.br

Buffet - Mordô 

Tel.: (31) 9192-4529/8264-0060. Email: mordo@mordo.com.br

Bar tender - Hot Drinks
Tel: (31) 8911-0343 / 3486-3322 -

Email: hotdrinks2@gmail.com. 

Casa Mangabeiras
Tel: (31) 3284–9933 

Email: atendimento@casamangabeiras.com.br

Shai Spa Urbano
Tel: (31) 2514-0908

shaispaurbano.com.b

*Não mediamos contratação e não nos responsabilizamos pelos serviços contratados. 




