
12 meses +
Defina a data do casamento

Defina seu orçamento através de uma conversa  

com o noivo e com os pais se eles forem contribuir

Começa a sonhar com seu estilo de festa  

favorito, o tipo de recepção, o horário

Reserve a igreja

Planeje sua festa de noivado marque o local,  

defina os convidados, cardápio, decoração

Comece sua lista de convidados

Abra uma pasta no computador para salvar  

todas as imagens de referência e planilhas

Visite os locais que imagina sua festa 

Entreviste pelo menos 03 assessoras  

para escolher a sua favorita

Pesquise os fotógrafos de casamento

Pesquise os cinegrafistas de casamento

11 meses 
Faça o download no blog da planilha de 

convidados e comece a preencher você vai precisar  

de tempo para conseguir sobrenomes e endereços

Pense nas suas cores favoritas para decoração 

Junte imagens de referência do  

que você sonha para decoração

Visite lojas de vestido de noiva  

faça orçamentos, decida se seu vestido será  

sob medida, comprado pronto ou alugado

Pesquise as empresas de decoração de casamento

Defina com o noivo se preferem DJ ou Banda

Contrate sua atração musical especial  

caso vá ter uma 

12 meses 
Tenha sua festa de noivado

Defina o local da sua festa

Escolha sua assessora, caso vá contratar uma  

para organização completa do casamento

Contrate seu fotógrafo

Contrate seu cinegrafista

Agende uma consulta ao seu dermatologista  

cuide da pele o ano inteiro

Agende uma consulta na sua nutricionista  

cuide da alimentação o ano inteiro

Agende uma consulta no seu dentista

10 meses 
Contrate a empresa de decoração ou florista

Defina o melhor tipo de serviço para seu  

casamento à francesa, buffet, coquetel

Pesquise, orce e faça degustações em  

empresas de buffet/ catering

Pesquise, orce e faça degustações das  

bebidas que pretende servir no casamento

Contrate a Banda ou DJ

Contrate a Iluminação de pista

Contrate a iluminação cênica se quiser

Contrate o coral para cerimônia religiosa  

Converse com seu noivo sobre quem serão  

os padrinhos, daminhas e pajens convidados 
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9 meses 
Converse com seu noivo sobre o regime de  

bens que vocês irão adotar comunhão parcial  

ou universal de bens, separação total de bens

Verifique a documentação para o casamento civil

Comece a listar as músicas favoritas  

que não podem faltar no seu casamento

Contrate o celebrante da sua cerimônia 

caso seja fora da igreja

Pretende fazer algo DIY (faça você mesma)  

no seu casamento? Comece a se planejar

8 meses 
Convide os padrinhos do seu casamento.

Convide as daminhas e pajens

Finalize a lista de convidados com sobrenomes,  

tratamentos e endereço completo

Pesquise roteiros de lua de mel orçe

Escolha seu vestido de noiva

Pesquise os convites, itens de papelaria  

e identidade visual para seu casamento

Envie o save the date se tiver muitos convidados  

de fora ou seja um destination wedding

Pesquise o bolo do seu casamento

Crie o site do seu casamento caso vá ter um

Negocie tarifas de hotéis próximo ao casamento  

caso vá ter muitos convidados de fora da cidade

Atualize seu site com dicas de hotéis,  

salão de beleza, transporte, programas na cidade,  

caso vá ter muitos convidados de fora

As mães dos noivos devem definir a cor  

de seus vestidos antes das madrinhas 

7 meses 
Encomende o bolo do seu casamento

Contrate infraestrutura necessária faltante gerador, 

banheiros extras, cobertura, aquecedores, toldos

Defina o cardápio da festa

Contrate o Bar de Drinques caso vá ter um

Emita as passagens e confirme reservas da lua de mel

Defina o roteiro da sua lua de mel

Verifique a documentação necessária  

para o destino da lua de mel Passaporte,  

vistos e vacinas devem ser providenciados

Pesquise por imagens de cabelo e maquiagem  

que você gosta, orce o dia da noiva

Converse com as madrinhas sobre sua expectativa  

de ter um chá de cozinha/ chá bar/ chá de lingerie 

6 meses 
Encomende seus convites de casamento

Encomende toda papelaria menu,  

cartão de agradecimento, plaquinhas

Faça degustações de docinhos 

Pesquise e orce as lembrancinhas

Faça a primeira prova do vestido de noiva 

Envie o save the date caso deseje

Pesquise locais para a noite de núpcias

Verifique com seu personal trainer/ academia  

como deixar seu corpo mais lindo 
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5 meses 
Envie os convites para caligrafia

Contrate os docinhos do seu casamento

Contrate os bem casados do seu casamento

Verifique a necessidade de comprar  

as forminhas dos docinhos

Verifique quem é o responsável pelas peças  

da mesa de doces, a doceira ou decoradora

Faça a lista de presentes em pelo menos 2 lojas

Atualize seu site com as de lista de presentes 

Defina a decoração da igreja caso necessário

Encomende grinalda/terço se for uma exclusiva

Reserve o quarto da noite de núpcias 

3 meses 
Envie os convites para quem moram fora do país

Agende uma reunião com a decoradora e defina  

layout, iluminação, mobiliário e utensílios da festa 

Faça a prova do vestido de noiva

Contrate uma assessora/ cerimonialista  

só para o dia caso você não tenha contratado  

uma para a organização completa.

Defina a lembrancinha Lembre-se que fazem  

mais sucesso lembrancinhas comestíveis ou úteis

Faça uma lista de sugestões de presentes para 

o chá de cozinha/ chá bar/ chá de lingerie

Compre o sapato de noiva Será importante  

estar com ele durante as provas do vestido

Defina junto com sua estilista o melhor  

tipo de véu e grinalda ou acessório

Defina os brincos que usará no casamento

Escolha as alianças do casamento 

Defina a ordem do cortejo se houver

Defina a música da primeira dança  

do casal e faça aulas de dança se quiser

Faça sua sessão de fotos com o noivo

Consulte seu dentista caso queira fazer clareamento

Compre a lingerie do grande dia uma lisa para usar  

com o vestido e outra especial para noite de núpcias

Verifique com as madrinhas os  

detalhes do chá de cozinha/ chá bar

Mantenha o corte de cabelo em dia para crescer forte

Dê entrada na documentação do casamento civil

Verifique com a sua igreja a necessidade  

de fazer o curso dos noivos

4 meses 
Hora do noivo pesquisar e definir sua roupa

Defina e compre a roupa das daminhas e pajens

Defina quem irá levar as alianças 

daminhas, pajem, avós ou o próprio noivo?

Compre a almofadinha das alianças  

ou pratinho, bandeja, o que for usar

Pesquise por imagens de buquês que você gosta

Pesquise e compre o topo de bolo

Reserve seu dia da noiva

Pesquise as músicas para a cerimônia religiosa
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2 meses 
Envie o convite de casamento pelos Correios  

para convidados de fora da cidade

Distribua os convites de casamento entre  

45 e 30 dias antes da data do casamento

Reserve o carro e motorista que irá  

te levar para o casamento

Marque a degustação do cardápio a ser  

servido na festa Faça substituições se necessário

Faça a prova do vestido de noiva

Verifique serviço de vallet e  

segurança para igreja e festa

Contrate serviço de recreação infantil  

ou monitoramento caso hajam muitas  

crianças entre os convidados

Defina se vai querer um ou dois buquês  

diferentes, sendo um para jogar para as amigas

Encomende seu buquê de noiva e as flores  

das lapelas do noivo, pais e padrinhos

Defina e encomende o que as daminhas  

e pajens carregarão na cerimônia  

boneca, buquê, carrinho, plaquinha

Agende uma limpeza de pele 

1 mÊs 
Finalize a entrega dos convites de casamento

Faça o teste de cabelo e maquiagem  

De preferência, no mesmo dia de uma prova  

do vestido, para visualizar o look completo

Faça a prova do vestido de noiva

Escreva seus votos

Divirta-se na sua festa de chá de cozinha ou chá bar!

Faça uma reunião com a assessora/cerimonialista  

para revisar o roteiro do casamento

Faça uma reunião com o DJ ou banda para definir 

claramente as músicas que devem e não devem tocar

Faça uma reunião com o fotógrafo/ cinegrafista  

para deixar claro as fotos importantes. Informe caso vá 

programar alguma surpresa na festa ou algo diferente

Defina o local das fotos posadas com pais e  

padrinhos após a cerimônia avise ao fotógrafo

Faça uma reunião com o celebrante para alinhar 

homenagens ou passagens bíblicas que você deseja 

Faça uma reunião com a decoradora 

para prova dos arranjos florais

Defina todas as músicas da cerimônia religiosa e 

comunique para o coral/ DJ

Caso as alianças do casamento sejam as  

mesmas do noivado, lembre-se de leva-las  

para polir e gravar a data do casamento

Caso não tenha serviço de RSVP, ligue você  

mesma para confirmar presença Se tiver contratado  

o serviço de RSVP ativo, este deve ligar para os  

convidados para fazer a contagem dos confirmados

Informar o número de convidados confirmados ao  

local do evento, buffet, decoradora 15 a 10 dias antes 

Entregue para sua assessora/ cerimonialista a cópia  

de todos os contratos com os fornecedores para  

que no dia do casamento ela possa verificar se tudo  

entregue na festa está de acordo com o contratado

Ter um jantar especial com os padrinhos e entregar  

a lembrancinha dos nesta ocasião é uma boa ideia

À medida que for recebendo os presentes de  

casamento, anote na sua planilha de convidados

quem deu o quê, para agradecer depois

Comece a escrever os cartões de agradecimento  

dos presentes recebidos Se fizer aos poucos à medida 

que receber os presentes, ficará muito mais fácil!

Acerte as pontas do cabelo, caso necessário
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1 semana  
Confirme todos os serviços contratados  

e horários de chegada ao evento

Faça a última prova do vestido e organize  

se será retirado por você ou entregue

Lembre o noivo que ele deve cortar  

o cabelo e se possível fazer as unhas

Confirme se o noivo agendou a  

retirada do traje e ajustes necessários

Peça para o noivo providenciar uma caneta 

especial para assinar o contrato de casamento

Delegue alguém para buscar o buquê no dia  

do casamento, caso não esteja no acordo da

florista/ decoradora entrega-lo para você

Delegue alguém para levar as lembrancinhas  

ou qualquer item que esteja na sua casa (como

espátula do bolo, havaianas, acessórios da pista)  

para o local do evento

Informe aos pais, padrinhos, daminhas e pajens  

o horário que devem chegar ao local da cerimônia, 

protocolos, ordem de entrada e posição no altar

Verifique todos os pagamentos de fornecedores 

Prepare as malas da viagem de lua de mel, incluindo 

todos os documentos e câmera fotográfica

Use o sapato do casamento para amaciá-los

Envie o itinerário da sua viagem para seus pais

para qualquer emergência. Envie cópia do  

seu passaporte e visto para seu próprio e-mail,  

por medida de segurança

Prepare uma mala menor para a noite de núpcias  

com sua lingerie, roupa do dia seguinte e itens  

de higiene. Combine quem irá levar estes pertencer  

para o local da noite de núpcias

Faça depilação, sobrancelhas, e unhas dois  

dias antes do casamento é mais tranquilo 

Combine com alguém de levar seu vestido  

de noiva para a lavanderia ou devolver na loja

Verifique se sua nova casa tem o básico para  

quando voltarem de lua de mel alimentos não 

perecíveis, água, papel higiênico, itens de higiene

Crie a hashtag do seu casamento para fotos no 

Instagram e redes sociais Atualize a informação  

no seu site do casamento e avise aos amigos

Liste e separe todos os objetos que você gostaria  

que fossem fotografados no seu making of como 

convite, cartão de agradecimento, anel de noivado, 

aquele bilhete especial que recebeu do noivo

Durma bastante, beba bastante água,  

faça drenagem linfática, alimenta-se bem! 
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após a lua de mel  
Organize os presentes recebidos e troque se necessário

Envie os cartões de agradecimento para os  

convidados, agradecendo a  presença e o presente

Providenciar documentos com o novo sobrenome

Envie feedback para seus fornecedores

Deixe seu depoimento no Guia de Fornecedores  

do Vestida de Noiva e ajude as outras noivas!

Envie suas fotos para o blog Vestida de Noiva! 

o grande dia!  
Sorria, sorria, sorria! Aproveite seu dia!  

Hoje não é dia de resolver nenhum problema  

ou pendência. Caso haja algum imprevisto, delegue 

funções. Família e padrinhos podem te ajudar

Aproveite seu dia. Durma bem, se alimente  

bem, fiquei com as pessoas que você ama,  

escute a música que você gosta

Lembre-se de agradecer aos seus pais pela festa 

Lembre-se sempre de dizer o quanto os ama

Alimente-se durante o dia com comidas leves Não 

quer desmaiar de fraqueza na igreja, não é mesmo?

Não se atrase durante o dia da noiva. É legal que  

você tenha tempo de fazer fotos tranquilas vestida  

de noiva antes de ir para a cerimônia religiosa

É chique ser pontual na cerimônia religiosa  

Atraso no máximo de 15 minutos

Divirta-se! Ame, abrace, beije, fale com todos,  

dance, converse. É o dia mais feliz da sua vida! 
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