Checklist do Casamento
Já podemos começar a contagem regressiva?
Nós sabemos exatamente o que você está sentindo: muita ansiedade, milhares de coisas
na cabeça e a vontade de realizar um casamento maravilhoso. Nós estamos aqui
exatamente para te ajudar a transformar tudo isso no dia mais feliz e especial de toda a
sua vida. Esse checklist mensal vai te ajudar a organizar as pendências durante os
preparativos do casamento.
Quer uma dica? Fale com a sua assessoria e peça dicas para ela também! Juntas, faremos
de tudo para que seu dia seja muito maravilhoso. Imprima essas páginas e vá
preenchendo com o passar do tempo. Guarde como recordação dessa etapa
inesquecível. Preparamos tudo com muito carinho, cuidado e profissionalismo para
vocês! Espero que gostem – e aproveitem!

Nome dos noivos:
Data do casamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Local da cerimônia:
Assessoria e cerimonial:
Decoração:
Buffet:
Música da cerimônia:
Música da festa:
Celebrante:
Fotografia:
Vídeo:
Vestido de noiva:
Acessórios da noiva:
Cabelo e maquiagem:
Roupa do noivo:
Bebidas:
Convites e papelaria:
Bolo e doces:
Gifts para padrinhos:
Locação de Móveis:
Lua de Mel:
Segurança:
Vallet:
Gerador:

Mais de um ano
( ) É hora de sonhar. Comece a imaginar o seu casamento, qual seria o estilo, como você
sempre sonhou esse dia. Converse com seu noivo para chegar a um consenso se será
uma cerimônia tradicional, no campo, na praia, um destination wedding, um elopemwnt
wedding ou algo mais íntimo, como um mini wedding.
( ) Defina um número aproximado de convidados e comece a montar sua lista, de acordo
com o que vocês desejam. Uma celebração apenas para os melhores amigos e familiares
ou uma super festa, com mais de 500 convidados? Vai te ajudar até mesmo na procura
por locais de eventos ou igrejas para a cerimônia, para saber se é suficiente para
acomodar todos.
( ) A palavra-chave aqui é planejamento: pesquise e procure indicações de assessorias de
casamento para te ajudar com todos os detalhes.
( ) Defina a data do casamento.
( ) Defina o orçamento, seja apenas com os noivos ou numa conversa com os pais, caso
eles também queiram ajudar financeiramente.
( ) Faça a reserva na igreja, caso queira se casar no religioso também. Muitas são
extremamente disputadas e agendam horários com mais de um ano de antecedência.
Quanto antes, melhor.
( ) Vocês terão festa de noivado? Comece a planejar, escolha o local, defina quem serão
os convidados, como será a recepção (almoço ou jantar) e decoração do espaço.
( ) Assim como a igreja, muitos profissionais de casamento têm a agenda super lotada.
Por isso, se você não imagina seu grande dia sem aquele fotógrafo ou em determinado
espaço de eventos, é melhor se adiantar e já garantir o seu lugar. A maioria desses
fornecedores abre a agenda com até dois anos de antecedência.
( ) Comece a pesquisar as empresas. O nosso Guia de Fornecedores – Aqui tem Amor
para Dar e Vender – traz muitas empresas sérias, comprometidas e extremamente
talentosas. Nós fazemos questão de conhecer o trabalho deles e de indicar apenas os
fornecedores que nós contrataríamos para o nosso casamento :)
( ) É hora de salvar referências e inspirações. Você pode criar uma pasta no computador
para salvar as imagens ou utilizar as redes sociais, como o Pinterest ou o Instagram, que
possui uma extensa seleção de fotos de casamento. É uma ótima dica!
( ) Aqui no blog de casamentos Tips for Bride, além deste Checklist do Casamento, temos
alguns arquivos para downloads que podem te ajudar nesta etapa inicial, como a planilha
de Orçamentos e a Lista de Convidados.

12 meses
( ) Se você ainda não escolheu, faça isso: Defina o local da cerimônia e da festa.
( ) Se você ainda não escolheu a empresa de Assessoria e Cerimonial, a hora é agora.
Além de ajudá-la no dia do casamento, ela será essencial para te direcionar, te
aconselhar, fazer com que o orçamento estipulado não seja ultrapassado e muito mais.
Contar com uma consultoria profissional para fazer toda a logística desse dia tão
especial é mais do que essencial.
( ) Analise os fornecedores que você precisará contratar para o seu casamento e dê
atenção especial ao fechamento de contrato com aqueles que estarão fisicamente no
dia. Fotografia, vídeo, música, celebrante são alguns dos principais. Geralmente, esses
profissionais só conseguem fazer UM casamento por dia. Ou seja, você pode perder a
data daquela empresa que você ama.
( ) Faça um check-up médico: agende consultas com dermatologista, nutricionista e
dentista. Alguns tratamentos são longos e exigem um cuidado maior. Assim, você terá
certeza de pele perfeita, corpo em forma e sorriso maravilhoso.
( ) Comece a pensar no seu vestido de noiva. Se já conhece algum estilista ou marca,
agende algumas reuniões para experimentar alguns modelos e decidir entre alugar,
comprar ou fazer sob medida.
( ) Utilize a planilha de Lista de Convidados do blog Tips for Bride para definir os
convidados e também acrescentar detalhes importantes para o convite, como endereço
e e-mail de todos.

11 meses
( ) Defina a empresa que será responsável pela decoração do seu casamento. Comece a
pensar em quais são as cores e flores preferidas e reúna as imagens de referência.
Solicite orçamento, já com detalhes do que você imagina. Além das suas pesquisas,
sempre leve em consideração a opinião de blogs e, especialmente, da sua assessoria.
Eles conhecem o mercado de casamentos como ninguém e podem te alertar sobre
possíveis problemas.
( ) Música: Como vocês imaginam a festa e a cerimônia do casamento? Existem muitas
opções, desde orquestra, coral e músicos no estilo voz e violão para a cerimônia, assim
como bandas de jazz, chorinho, DJ, bandas para festas e até escolas de samba.
Conversem entre si e definam quais serão as atrações musicais do casamento e já
solicitem o orçamento para as empresas favoritas.

( ) Comece a pesquisar sobre a viagem de lua de mel. Quais os destinos preferidos?
Onde vocês sempre sonharam em conhecer? Já solicitem os planos de pacotes em
agências de viagem.

10 meses
( ) À essa altura dos preparativos do casamento, o ideal é que você esteja com alguns
contratos já fechados. Por exemplo: Espaço de Eventos, Assessoria e Cerimonial,
Celebrante, Decoração, Música, Fotografia e Vídeo.
( ) Chegou a hora de pensar na parte de infraestrutura do local do seu casamento. Ele já
oferece o serviço de som e iluminação no contrato de locação? Senão, vale a pena
começar a cotar com algumas empresas. Nessa etapa, é essencial a participação da
assessoria, já que são muitos itens a serem levados em consideração – para definir o
que vale / ou não a pena.
( ) É hora de degustar e testar o que será servido no casamento para os seus convidados!
Pesquise, orce e experimente os menus de buffets e bebidas.
( ) Já escolheu quem serão os seus padrinhos? Chegou a hora de convidá-los. Defina
quem vocês irão chamar, além das daminhas e pajens e de todo o cortejo da cerimônia.
Muitos noivos optam por deixam as alianças com os avós ou padrinhos no estilo
casamento americano, em que a noiva só tem madrinhas, que são suas melhores
amigas ou bridesmaid, e o noivo apenas os homens, também chamados de groomsmen.

9 meses
( ) Escolha o seu vestido de noiva. Agora que falta pouco para o seu casamento e você já
definiu os principais fornecedores, chegou a hora de escolher um dos itens mais
importantes. Você vai comprar? Vai alugar? Ou fazer sob medida. Defina o que vai te
fazer mais feliz – e deixe o seu coração falar mais alto na hora de decidir.
( ) Qual será o regime de bens (comunhão parcial ou universal de bens, separação total
de bens) do casamento civil? Verifique a documentação necessária.
( ) Defina a empresa que ficará responsável pela maquiagem, cabelo e dia da noiva.
Aproveite para se certificar se eles possuem equipe para atender às mães dos noivos e
madrinhas.
( ) Bolo, doces e bem casados. Solicite o orçamento para algumas empresas de
confeitaria. Selecione apenas duas ou três para fazer a degustação. Depois, é só escolher
e ser feliz com essas delícias!

( ) Lembrancinhas: Já escolheu? Muitas são artesanais e demoram para serem
confeccionadas. Comece a pesquisar os preços e prazos e defina se entregará presentes
para os padrinhos ou apenas para os convidados no final da festa.
( ) Comece a pesquisar sobre os trajes do noivo, especialmente a cor e se preferem
comprar, alugar ou fazer sob medida. Solicite orçamento para algumas empresas.
( ) Pesquise sobre os sites de casamento e sites para lista de presentes e já comece a
listar os itens.

8 meses
( ) Convide os padrinhos do casamento.
( ) Convide as crianças (daminhas e pajens) e os avós (caso queira que eles participem do
cortejo).
( ) Crie o site do casamento e inclua detalhes da cerimônia/festa, assim como a lista de
presentes e dicas de salão de beleza, como chegar no local e hospedagem para os
convidados. Vale negociar as tarifas de hoteis próximos do local.
( ) Envie o Save the Date por e-mail, celular ou redes sociais.
( ) Os pais dos noivos devem escolher as roupas. E não se esqueça de algo muito
importante: As mães devem escolher a cor do vestido antes das madrinhas.
( ) Pesquise as opções de convite de casamento, itens de papelaria e identidade visual.
( ) Faça uma seleção de músicas que não podem faltar na cerimônia e na festa.
( ) Confirme as reservas de passagens e hotel para a lua de mel. Já comece a pensar no
roteiro e nos passeios, além dos restaurantes para conhecer durante a viagem. Verifique
se o passaporte está em ordem, assim como possíveis vistos ou vacinas necessárias.

7 meses
( ) Encomende o bolo e os doces para o casamento, assim como os tradicionais bemcasados.
( ) Contrate o buffet e defina o cardápio da festa. Defina também a empresa responsável
pelas bebidas e escolha se terão bar de drinks ou welcome drinks, por exemplo.

( ) Como será a sua despedida de solteira? Converse com as madrinhas sobre a
possibilidade de uma balada, chá de cozinha, chá de lingerie ou chá-bar, junto com o
noivo.
( ) Contrate a infraestrutura necessária, como gerador, cobertura, vallet, segurança,
vassourinha, aquecedores, ar condicionado, banheiros extras.

6 meses
( ) Encomende os convites de casamento, assim como os demais itens de papelaria
(menu, plaquinhas e cartão de agradecimento).
( ) Pesquise hoteis para a noite de núpcias do casal e já faça a reserva!
( ) Como serão os vestidos das madrinhas? Se haverá alguma regra em relação à cor ou
modelo, é melhor já avisá-las para que elas tenham tempo de procurar.
( ) Verifique com a decoradora a necessidade de forminhas especiais para os doces.
( ) Compre ou alugue os acessórios da noiva: como terço, véu e arranjo para o cabelo.

5 meses
( ) Definir a roupa do noivo.
( ) Envie os convites para a caligrafia, caso deseje.
( ) Pesquise e compre o topo do bolo. São inúmeras opções, mas sempre tem aquele que
combina mais com o estilo da festa e da decoração.
( ) Defina qual será o estilo das roupas de daminhas e pajens. É responsabilidade dos
noivos, ou seja, faça orçamentos e decida entre fazer sob medida, comprar ou alugar.

4 meses
( ) Envie os convites de casamento para os convidados que moram fora da sua cidade.
( ) Ensaio pré-wedding, caso queiram fotografias profissionais como uma prévia do
casamento.
( ) Contrate o profissional responsável pelo buquê, seja uma empresa especializada ou a
própria empresa de decoração da festa. Separe algumas imagens de referência do que
você gosta.

( ) Como será o porta alianças? Encomende.
( ) Procure pelo sapato da noiva. Assim, nas provas finais do vestido de noiva, você já
poderá definir o comprimento do vestido e experimentar com os acessórios.
( ) Se o pedido de casamento foi com anel de noivado, é hora de comprar as alianças.

3 meses
( ) Entregue pessoalmente os convites para os familiares e amigos próximos. Conte com
a ajuda dos pais dos noivos para agilizar a entrega de todos.
( ) São os detalhes finais. Faça a prova do vestido de noiva, contrate uma cerimonialista
para o dia do casamento (caso não tenha contratado alguém para a organização
completa), agende uma reunião final com a decoradora para definição do mobiliário,
iluminação e layout da festa.
( ) Defina a comemoração com suas amigas e madrinhas e monte a lista de presentes
para o chá de cozinha, chá bar ou chá de lingerie.
( ) Compre as lembrancinhas do casamento.
( ) Entregue os documentos para a oficialização do casamento civil.

2 meses
( ) Está chegando! Escolha o carro para te levar à cerimônia, pode ser alugado ou de
algum amigo.
( ) Contrate o serviço de vallet e seguranças para o casamento, caso ainda não tenha sido
feito.
( ) Encomende seu buquê de noiva, assim como a flor das lapelas para os noivos, pais e
padrinhos.
( ) Além do porta-alianças, as crianças podem levar plaquinhas, bonecas, mini-buquês,
balões de coração. É hora de encomendar esses itens adicionais.

1 mês
( ) Confirmar o número de convidados, seja entrando em contato com eles ou através de
um serviço contratado de RSVP (confirmação de presença). Aproximadamente 15 dias
antes do casamento, informar o número exato de confirmações ao buffet e à empresa
de decoração.

( ) Faça a prova do penteado e maquiagem. Se possível, concilie com a prova do vestido,
já com os acessórios e sapato, assim conseguirá ter uma noção do look completo. Vale
convidar mãe, melhor amiga ou irmã e chamar o fotógrafo para registrar esse momento,
pois rende boas lágrimas.
( ) Defina as músicas da cerimônia religiosa em reunião com o coral/orquestra/músicos.
( ) Converse com seu fotógrafo e cinegrafista sobre os momentos importantes para o
casal e informe sobre alguma surpresa que esteja programada na festa ou algo especial.
( ) Escreva um cartão de agradecimento para cada presente recebido.
( ) Caso tenha contratado uma cerimonialista, entregue a ela todos os contatos dos
fornecedores, para que ela verifique se está tudo Ok.

Última semana
( ) Retirada das roupas dos noivos.
( ) Confirme os serviços contratados, assim como o horário de chegada ao evento.
( ) Confirme o horário também com os pais e padrinhos, para que não haja nenhum
atraso.
( ) Liste e deixe separado os objetos que você gostaria que fossem fotografados no
making of, como convite de casamento, algum bilhete especial, fotografia do casal, anel
de noivado.
( ) Prepare as malas da lua de mel e uma mala de mão para a noite de núpcias, com itens
de higiene e roupas e sapato para o dia seguinte.
( ) Check-up da beleza: unhas da mão e do pé, sobrancelhas, depilação, dois dias antes
do evento.
( ) Na véspera, tente dormir cedo, relaxar, beber bastante água e se alimentar bem.
Amanhã é o grande dia!

Dia do casamento
( ) Chegou o seu dia de princesa! Depois de meses de planejamento, você merece
aproveitar cada segundo junto com sua família e amigos. Nada de se preocupar, todas
as pendências devem ser delegadas aos fornecedores e, agora, sua função é ficar linda e
ser muito feliz!

( ) Alimente-se bem. Geralmente, o dia da noiva é bem corrido no salão de beleza. Por
isso, já providencie alguns quitutes ou refeições, de preferência comidas leves e
nutritivas.
( ) Esteja perto das pessoas que você ama. Agradeça a seus pais pela vida e por dividirem
esse momento tão especial.
( ) Não se atrase para a cerimônia. O máximo permitido são 15 minutos.
( ) Aproveite o seu dia: se emocione, abrace com carinho, converse com todos os
convidados, curta a festa que vocês planejaram com tanto carinho. Curta cada momento
e... Sejam felizes para sempre!

