Planejando o casamento
16 a 12 meses antes
Muitos itens normalmente só atendem a 1 (um) casal por dia, ou seja, se alguma outra noiva fechar
antes de você, então terá que procurar outro fornecedor.
Escolha a data do casamento
Escolha o formato do casamento com base no orçamento (pequeno, médio ou grande)
Escolha o local do casamento e da recepção (se houver)
Defina o estilo de festa (moderna, temática, clássica) e as cores do casamento
Escolha o horário do casamento (manhã, tarde ou noite)
Feche o local e celebrante (civil e religioso)
Definam o regime de bens (o padrão é com separação parcial de bens) e escolha o nome de casados
Defina quem irá ajudá-la na organização (assessoria de casamento, cerimonial ou você mesma)
Reserve o serviço de decoração
Escolha e feche o serviço de fotografia, filmagem, maquiagem, DJ e orquestra

11 a 8 meses antes
Alguns outros itens atendem a mais de um casamento por dia. São eles o Buffet, Doces, Chocolates,
Bem-Casados, Bolo, Buquê etc. Esses podem ser vistos depois, mas não demore tanto pois todos limitam o
número de noivas que atendem por dia, ok?
Feche o local e horário da festa (buffet, espaço, sítio)
Comece a escolher o enxoval e decoração do Lar doce Lar do casal
Caso escolha casar ao ar livre pesquise fornecedores de tendas e iluminação (vai que chove!)
Solicitar orçamento de fornecedores
Pesquise sobre o vestido de noiva (véu/grinalda/buquê)
Defina como será a escrita do convite (se for calígrafo feche com ele)
Quantos e quem serão os padrinhos
Pesquise lugares para a lua de mel
Escolha os convites do casamento

7 a 6 meses antes
Metade do caminho! O planejamento do casamento depende de cada situação, não há regra! Mas com um
cronograma você ficará ainda mais segura com os detalhes.
Que tal fazer um ensaio fotográfico pré-casamento?
Feche o profissional ou salão para maquiagem e cabelo
Feche os contratos com os fornecedores (todos eles)
Reserve um dinheiro extra para possíveis gastos da festa (gerador, iluminação externa,manobristas etc.)
Decida o seu vestido de noiva
Defina o cardápio, as bebidas da festa e extras que irão trabalhar na festa (manobristas, seguranças, motorista)
Peça para confeccionar os convites
Escolha o estilo e cor da roupa dos pais, noivos, madrinhas, padrinhos, damas e pajens
Fale com o RH sobre licença trabalho (pós-casamento)
Decida lugar e organize roteiro para lua de mel (vistos, vacinas etc)
Convide formalmente os padrinhos, pagens e daminhas (com convites)
Crie um site personalizado dos noivos (isto é demais! Você pode optar por presentes em depósito na conta)

5 a 4 meses antes
Tá quase lá. Poucos ajustes para a reta final!
Crie cartões de agradecimento para presentes (você pode colocar o novo endereço do casal)
Feche com fornecedores de doces, chocolates, bem-casados, bolo e Buquê
Faça sua lista de presentes em 2 ou 3 lojas
Repasse detalhes sobre a iluminação/decoração/fotógrafo
Escolha as músicas para cada ocasião (entrada noiva, noivo, pais, madrinhas/padrinhos, pagens, alianças,
cumprimentos e saída e festa)
Lembrancinhas para os convidados e padrinhos. Não esqueça que precisam ter significado (defina)
Providencie os batistérios nas Igrejas onde noivo e noiva foram batizados

3 meses antes
Detalhes de envios, compras importantes e orientações para o grande dia.
Envie convites para os convidados que moram distante
Reserve o Dia da Noiva
Noivos realizam os exames de saúde pré-nupciais
Defina a roupa e sapato do noivo
Personalize apetrechos que irá usar na festa para convidados (chinelos, lágrimas de alegria)
Compre o sapato de noiva
Escolha penteado e acessórios do cabelo

2 meses antes
Documentações e confirmações são fundamentais para que tudo saia dentro do planejado.
Dê entrada na documentação para o casamento civil
Faça a degustação do cardápio a ser servido na festa
Revise e reserve o carro/motorista dos noivos
Confirme serviços com todos os fornecedores
Escolha o porta-alianças
Esta é a hora da despedida de solteiro. Combine com amigos e/ou amigas
Realize o teste de cabelo e maquiagem
Faça prova do vestido
Comunique ao cerimonialista as músicas da igreja
Leve as alianças para serem polidas e gravadas (não esquece de buscá-las!)

1 meses antes
Falta muito pouco...contagem regressiva!
É a hora do serviço de RSVP (caso tenha alguém pra fazer, do contrário, peça ajuda de amigos ou familiares)
Faça o curso de noivos (se preciso)
Marque com o cerimonial para acertar detalhes finais
Dica: guarde os cartões dos presentes conforme receber numa caixinha e escreva atrás quem enviou
Compre a lingerie da noite de núpcias
Confirme todos os serviços contratados e entregue à assessoria cópias dos contratos de serviços
Confirme que os serviços de foto e filmagem entreguem os arquivos no prazo combinado
Embale as lembrancinhas dos padrinhos e escreva cartões para cada um de forma pessoal
Defina uma amiga desenrolada para ser o braço direito da noiva no dia do casamento (não
pode ser madrinha) e o um amigo no mesmo perfil para para o noivo (não
pode ser padrinho). Eles serão apoio para qualquer necessidade e ajuste no dia "D"

1 semana antes
O frio na barriga está maior mas é hora de respirar fundo e seguir pois ainda tem detalhes importantes.
Última prova do vestido. Marque para alguém retirá-lo no dia seguinte
Marque com alguém para buscar buquê e as lapelas no dia do casamento
Prepare as malas e documentos para Lua de Mel
Realize os ensaios com pais/padrinhos/daminhas e pagens
Entregue cronograma do dia a todos os envolvidos, combine horários
Peça pra alguém organizar a residência dos noivos (pode ter surpresa boa por aí!)
Confirme reserva de Lua de Mel
Use o sapato do casamento em casa, para amaciá-lo

3 dias antes
Agora é cuidar de você!
Faça depilação/sobrancelhas/unhas
Cheque e separe todos os itens que irá precisar no dia: junte vestido, véu, sapatos, acessórios
Deixe as malas fechadas e kit de emergência (aspirina, chicletes etc) com os documentos da viagem à mão
Durma cedo

1 dias antes
Sabemos que o sono foi mais agitado, mas agora é hora de relaxar. Tá tudo pronto!
Alimente-se e hidrate-se bem
Manicure e pedicure da noiva
Banho de noiva (descoloração de pelos)
Telefone para marcar o horário para os amigos braços direitos do noivo e da noiva estarem
junto deles o tempo todo enquanto se arrumam
Durma cedo

No dia do casamento
Agora é cuidar de você!
Respire fundo e aproveite seu último dia de solteirice com você mesma
Que tal ligar para o seu amor e dizer que este dia é o mais feliz? (ou não fale e guarde a emoção)
Lembre ou peça pra alguém lembrar o encarregado ou noivo de levar as alianças
Lembre-se de agradecer aos pais e diga o quanto os ama
Curta o dia da noiva. Fique linda!
Não vá se atrasar. Esteja pronta uma hora e meia antes da cerimônia
Aproveite seu dia muito! Afinal ele é só seu e do seu marido!

