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e agora?!
FIQUEI NOIVA,

A CHECKLIST ESSENCIAL PARA PLANEJAR  
O SEU CASAMENTO COM CRIATIVIDADE
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14 a 12 meses antes

   Escolham uma data 
Pode ser uma data que faça sentido para vocês, 
como a dia em que se conheceram, o aniversário 
de namoro ou outra data comemorativa. Se não 
tiverem uma data especial em mente, deixem o 
espaço de pelo menos um ano a partir do início 
do planejamento para garantirem tranquilidade. 

 
   Definam seu orçamento 

Nessa hora é muito importante falar com o 
seu parceiro ou parceira sobre o quanto estão 
dispostos a gastar. Vocês também devem 
conversar com seus familiares para saber se eles 
gostariam de contribuir e com qual quantia. 
 
*Dica: reservem um valor de 10% do total  
para custos inesperados ou de última hora. 
 

  Listem os convidados 
Não é necessário ter uma lista 100% fechada 
neste momento, mas vocês precisam ter uma 
ideia realista de quantas pessoas irão receber 
um convite. Isso vai afetar várias decisões 
importantes, como a escolha do local da festa.
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14 a 12 meses antes

   Contratem uma wedding stylist 
Se vocês querem garantir que todos os 
elementos visuais do seu casamento estejam 
em sintonia, o 500diaspracasar oferece o 
serviço de styling. Juntos, iremos entender como 
traduzir a sua história de amor em detalhes 
personalizados. 

 
   Contratem uma assessoria 

Essa é a hora para contratar os profissionais 
que serão o seu braço direito e irão cuidar do 
orçamento e toda a logística do grande dia.

   Definam prioridades 
Não tem segredo: vocês vão precisar escolher 
no que vão investir. Selecionem 3 fornecedores 
essenciais e tentem encontrar um equilíbrio  
com os demais.

     Escolham o local  
A localização afeta quase tudo e, 
provavelmente, será um dos maiores custos. 
Pesquise e visite os principais candidatos e, por 
fim, selecione um lugar que se encaixe na sua 
contagem de convidados, estilo e orçamento.
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11 meses antes

   Contratem o buffet 
Não tenham medo de serem criativos na 
escolha do cardápio. A comida pode fazer toda 
a diferença em criar uma experiência marcante 
para seus convidados. São fãs de pizza? 
Incluam como lanchinho da madruga  
e surpreendam!

 
   Contratem os fornecedores que  
só fazem um casamento por dia 
Atrações musicais, como bandas e DJs, 
fotografia e vídeo são fornecedores com 
agendas concorridas. Pesquise e garanta  
a sua data nesta etapa.
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10 meses antes

   Comece a procurar  
o vestido de noiva  
É importante experimentar vários estilos e 
silhuetas diferentes, porque você pode acabar 
amando um modelo que nunca imaginou usar! 
Nesse momento, decida se vai comprar  
o vestido pronto ou fazer sob medida.   

 
   Pensem sobre como  
serão os convites 
O convite é o primeiro contato que os 
convidados terão com a sua festa –  é 
importante que ele converse com a identidade 
do evento e entregue todas as informações 
relevantes. Decidam se vão querer fazer um 
convite especial para pais e/ou padrinhos.
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9 meses antes

   Comecem a procurar o decorador 
A decoração é a alma do casamento.  
É fundamental que ela represente a 
personalidade de vocês como casal. Esse item 
do casamento vai ocupar boa parte do budget, 
então pesquisem e negociem com carinho.

 
     Escolham seus padrinhos  
e madrinhas 
Essas são as pessoas que vão acompanhar de 
perto o planejamento e que podem até ajudar 
nas tarefas. Chegou a hora de convida-los!

     Se informem sobre  
o casamento civil 
Pesquisem sobre os valores e documentos 
necessários para a união civil. Também é muito 
importante conversar sobre qual regime de 
bens será adotado.
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8 meses antes

   Compre seu vestido de noiva 
Deixe tempo suficiente para provas e ajustes.

 
     Contratem a música da cerimônia

     Contratem o celebrante 
Se vocês não vão realizar um casamento 
religioso, precisarão contratar alguém para 
celebrar. Vale eleger um profissional ou adotar 
uma abordagem mais íntima e pedir a um 
amigo próximo ou membro da família  
para que realize a união.
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7 meses antes

   Fechem os convites

   Contratem fornecedores de 
iluminação e sonorização 
Verifiquem se o local escolhido já tem a 
infraestrutura necessária para os músicos 
da cerimônia e festa. Caso queiram uma 
iluminação especial, é legal fechar nesta  
etapa também. Marcar uma visita técnica  
com os fornecedores involvidos é sempre  
uma boa pedida.    

    Contratem um bar 
Um bom serviço de bar é fundamental para 
manter a pista fervendo! A escolha dos drinks 
pode ser baseada no perfil de seus convidados 
ou no gosto pessoal dos noivos. Se forem servir 
vinho ou espumante, pesquisem distribuidoras e 
serviços de consignação neste momento.

     Comecem a organizar a viagem  
de Lua de Mel
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6 meses antes

   Enviem o Save the Date

     Montem um site de casamento 
O site é uma maneira eficiente de manter 
organizadas as informações relevantes sobre o 
evento. Se tiverem convidados vindo de outras 
cidades, é muito legal indicar hotéis e salões de 
beleza. Você também pode montar uma lista 
de presentes. 

    Reservem transporte,  
se necessário 
Considerem o trajeto dos convidados até o 
local da festa. Caso seja um lugar de difícil 
acesso, é de bom tom ofecerer um translado ou 
serviços de valet.

    Comprem as alianças 
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5 meses antes

   Escolham o bolo 
Degustação de bolo é o auge do planejamento!  
Aproveitem!

    Escolham os doces  
A mesa de doces é um dos highlights do 
casamento. Escolham um mix de sabores e se 
certifiquem da quantidade certa para o número 
de convidados na festa. 

    Escolham as lembrancinhas  
e bem casados

  Encomendem o topo de bolo
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4 meses antes

   Escolha os acessórios da noiva 
Joias, sapatos, véu... esse é o momento  
de fechar o look completo! Não esqueça de 
pensar na lingerie.

    Contrate os profissionais  
de beleza 

    Defina onde vai se arrumar 
O Dia de Noiva pode ser realizado em um hotel  
ou em casa (com os profissionais de beleza  
indo até você) ou nos salões de beleza.  
Se as madrinhas forem se arrumar juntas,  
é importante reservar a agenda do salão  
com antecedência. 
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3 meses antes

   Reservem a Noite de Núpcias 
A noite depois da festa é muito especial! 
Reservem um hotel gostoso para curtirem  
as primeiras 24h de casados bem juntinhos! 

  Reserve o carro da noiva 
 

  Entreguem os convites  
Entregar pessoalmente é um ótimo pretexto 
para reencontrar os amigos antes  
da festa. Caso precise enviar pelo correio,  
se organize com os endereços. Dê prioridade 
aos convidados que moram mais longe. 

   Aluguem o mobiliário  
e/ou mesa posta 

@500diaspracasar



@500diaspracasar

2 meses antes

 Realizem o casamento civil

  Realizem seus eventos  
pré-casamento  
Organize o chá de panelas, chá-bar  
ou chá de lingerie. 

 Escolham as músicas da cerimônia
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1 mês antes

  Comece a confirmar a presença 
dos convidados 
Caso não tenham contratado assessoria,  
comece a entrar em contato com seus 
convidados para RSVP e fechar a lista.

  Faça um teste de cabelo  
e maquiagem
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15 dias antes

  Faça a última prova do  
vestido de noiva

  Faça a última prova do  
traje do noivo 
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7 dias antes

   Confirme passagens e reservas  
da Lua de Mel

  Faça sua Despedidas de Solteira!

   Mandem as alianças para polir

   Escreva seus votos 
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1 dia antes

  Faça sua malinha para  
a Noite de Núpcias

 
  Coma de forma leve

 
  Beba água 

  Desconecte das redes! 
É normal se sentir ansiosa antes de um dia tão 
especial quanto esse. Evite stress e descanse! 

  Durma bem 
Amanhã será o melhor dia da sua vida!
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Quer saber mais sobre  
wedding styling?

Como wedding stylist (estilista de casamentos), 
fico responsável por tornar a visão criativa do seu 
grande dia em realidade. Para isso, crio um conceito 
visual e cuido de todos os componentes estéticos 
do evento. Posso, também, indicar os melhores 
fornecedores para executar cada função. 

Talvez você esteja se perguntando, “Mas, Lori, 
isso não é a mesma coisa que uma assessoria de 
casamento?”. Não! Embora possam haver tarefas 
em comum entre a stylist e a assessora, são 
funções fundamentalmente diferentes e que se 
complementam. 

Uma assessoria é, normalmente, responsável pela 
organização e logística geral do evento: do controle 
do orçamento e análise de contratos, até a chegada 
do bolo no dia do evento. 

Já a stylist, tem um escopo focado nos resultados 
visuais, que podem incluir todos os elementos que 
influenciam a aparência do casamento, como a 
escolha da decoração, do local e da fotografia. 
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Quer saber mais sobre  
wedding styling?

O que uma wedding stylist faz, na prática, depende 
muito do que os noivos desejam. Muitos casais têm 
uma visão clara do que querem, mas muitos outros 
que não têm a menor ideia e preferem entregar as 
rédeas a uma profissional de confiança. De uma 
forma ou de outra, posso te ajudar a realizar um 
evento com muito bom gosto e criatividade! 

Se quiserem conversar mais sobre isso, entrem em 
contato pelo Instagram @500diaspracasar ou pelo 
e-mail contato@500diaspracasar.
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