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Check List 
Blog Amanhã Esposa – Por Carol Pinheiro 

  

 

 Ser pedida em casamento 

Mais de 12 meses 

 Escolha a data do casamento 

 Veja o orçamento disponível, converse com o noivo e com os pais (noivo e 
noiva), caso forem contribuir. 

 Defina o estilo da festa, horário e tipo de recepção. 

 Organize a sua festa de noivado 

 Comece a sua lista de convidados, com o tempo ela ira sofrer algumas 
alterações, o importante e que tenha uma base do numero total de convidados. 

 Conheça os locais que imagina sua festa. (Igreja, sitio, salão, restaurante, ...) 

 Escolha a sua assessora 

12 meses 

 Realize o Noivado 

 Escolha um dos locais visitados para festa/cerimônia. Reserve a data 

 Contrate seu fotografo e cinegrafista 

 Cuide da sua aparência, visite dermatologista, nutricionista e dentista. E fique 
linda! 

11 meses 

 De uma atenção maior a sua lista de convidados, providencie nome completo e 
endereço de todos. 

 Idealize a sua decoração, escolha a paleta de cores e salve fotos de referencia. 

 Decida o seu vestido de noiva. 

 Defina a empresa de decoração 

 Vai ter DJ? Banda? Converse com o noivo 

 No caso de uma atração musical especial, defina. 

 

10 Meses 

 Escolha o tipo de serviço, à francesa, Buffet, coquetel. Deguste e avalie os 
orçamentos, defina em harmonia com o noivo. 

 Terá bebidas separadas do Buffet? Se sim, deguste, orce e defina. 

 Contrate banda ou DJ 

 Contrate iluminação de pista 

 Defina com o noivo os padrinhos, daminhas e pajens 

 Convide os padrinhos, daminhas e pajens 
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9 Meses 

 Defina o regime de bens, para o casamento civil 

 Providencia a documentação necessária para o casamento civil 

 Comece a lista de musicas favorita que não poderão faltar no seu casamento 

 Contrate quem irá realizar a cerimônia, padre, pastor ou celebrante 

 DIY (faça você mesma) se pretende usar no seu casamento, comece a se planejar 
fale com as madrinhas, amigas e mãos a obra! 

  

8 Meses 

 Faça orçamentos para a lua de mel 

 Faça orçamentos de convites e identidade visual para seu casamento 

 Pesquise o bolo do seu casamento 

 Seu casamento terá um site? Se sim providencie 

 Veja com as mães dos noivos a cor do vestido de cada uma, antes da escolha da 
cor das madrinhas 

 

7 Meses 

 Defina o Bolo do casamento 

 Se houver necessidade de infraestrutura faltante como: gerador, cobertura, 
toldos, etc. Contrate. Converse antes com o fornecedor do espaço/Buffet 

 Defina o cardápio da festa 

 Defina a lua de mel, roteiro, passagens, documentação necessária. 

 Inspire-se em imagens de penteados e cabelos, reserve os preferidos e faça 
orçamento do dia da noiva. Procure um cabeleireiro de confiança. 

 Junte com as madrinhas defina a cor do vestido (se for padronizar). Veja também 
chá de cozinha / chá bar/ chá de lingerie. 

6 meses 

 Mande imprimir os convites de casamento, e toda a parte de papelaria: menu, 
cartão de agradecimento, plaquinhas, etc  

 Deguste os docinhos e bem casados 

 Pesquise e orce as lembrancinhas 

 Lembre-se das provas do vestido de noiva, fique atenta com as datas da sua 
loja/stilista 

 Veja com a sua igreja a necessidade do curso de noivos, se sim providencie 

 

5 Meses 

 Contrate os docinhos e bem casados 



www.amanhaesposa.com  
@amanhaesposa 

 

 Verifique se a necessidade de comprar as forminhas dos doces à parte. 

 Veja o responsável pelas peças da mesa de doces, a doceira ou a decoradora 

 Faça a lista de sugestões de presentes, em pelo menos 2 lojas 

 Atualize o seu site, com o nome das lojas 

 Defina a decoração da igreja, se necessário. Fique atenda quando cerimônia e 
festa forem realizadas em lugares deferentes. 

 Atenção Noivo! Reserve o local da noite de núpcia  

4 Meses 

 Defina a roupa do noivo 

 Defina a roupa das daminhas e pajens 

 Defina quem irá levar as alianças: daminhas, avós, cãozinho ou ficara com o 
próprio noivo. (Dica: sou apaixonada por bichinhos que fazem parte da 
cerimônia, mas deve se ter um cuidado maior nessas ocasiões, verifique se o 
local permite animais, se seu animal e adestrado para isso, e quem ficara 
responsável por ele no decorrer da festa). 

 Compre a almofadinha das alianças, pratinhos, bandeja, cesta para as floristas, 
placa de “lá vem a noiva”, enfim o que for usar. 

 Defina o dia da noiva 

 Defina as musicas para a cerimônia religiosa 

3 Meses 

  Envie os convites para os convidados que moram fora do país, ou cidade. 

  Agende uma reunião com a decoradora para definição do layout, iluminação, 
mobiliário, utensílios a serem usados na festa de casamento 

 Lembre –se das provas do vestido de noiva, caso seja necessário 

 Contrate uma assessora/cerimonialista só para o dia, caso não tenha contratado 
uma para organização completa. 

 Escolha as lembrancinhas do seu casamento. Lembre-se que fazem mais sucessos 
lembrancinhas comestíveis ou úteis. 

 Faça a lista de presentes para o chá bar, chá de cozinha e ou chá de lingerie 

 Compre o sapato. Use ele durante as provas do vestido 

 Escolha o seu véu, grinalda e acessórios 

 Escolha a aliança do casamento, caso não seja a mesma do noivado, se for a 
mesma do noivado programe-se para fazer o polimento. 

 Defina a ordem do cortejo, junto com a assessora 

 Escolha a 1ª musica a ser dançada pelo casal, e faça aula de dança se quiserem 

 Faça o book do casal, e importante para criar uma intimidade com o fotografo do 
casamento 

 Compre a lingerie do grande dia, pode ser uma lisa para usar com o vestido e 
outra para a noite de núpcia. Pode também esperar pelo seu chá de lingerie se 
tiver 
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 De entrada na documentação do casamento civil 

 

2 meses 

 Entregue os convites de casamento entre 45 e 30 dias 

 Defina o transporte que a levara para o casamento 

 Marque uma degustação do cardápio escolhido, faça alteração ou complementos se 
necessário 

 Veja a possibilidade de recreação infantil para a festa, caso tenha muitas crianças 
entre os convidados 

 Defina o buquê. Se pretende ter um buquê diferente para jogar para as amigas 

 Encomende o buquê e as flores da lapela do noivo, pais e padrinhos 

1 Mês 

 Todos os convites devem estar entregues 

 Faça o teste do cabelo e maquiagem. De preferência, no mesmo dia de uma prova do 
vestido, pra você visualizar seu look completo 

 Faça a prova do vestido de noiva 

 Faça uma reunião com a assessora / cerimonialista para revisar o roteiro completo, e 
fazer um breve ensaio. 

 Defina com o DJ e ou banda as musicas que devem e as que não devem ser tocadas 

 Fale com o fotografo / cinegrafista, deixe claro as fotos que são importantes pra 
você, caso tenha alguma surpresa durante a cerimônia os informe 

 Caso tenha alguma passagem bíblica, votos personalizados, musica,que queira na 
hora da cerimônia passe para o celebrante 

 Repasse tudo com a decoradora 

 Defina as musicas da cerimônia religiosa, passe ao DJ/banda 

 Se tiver contratado o serviço de RSVP ativo (confirmação de presença), este deve 
ligar para os convidados para fazer a contagem dos confirmados. Caso não tenha 
serviço de RSVP, ligue você mesma para confirmar presença de quem não confirmou 
até agora 

 Confirme com o Buffet entre 10 a 15 dias antes da cerimônia se ouve alteração nos 
números de convidados 

 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 

 Ao receber os presentes escreva em uma planilha quem deu o que, para começar a 
agradecer. Presentes comprados em lista de casamento você pode deixar uma 
mensagem de agradecimento que eles mesmos encaminham para os convidados. 
Mas um agradecimento feito pelo própria noiva mostra uma atenção maior por 
parte dos noivos. 

  

1 Semana 
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 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 fazer as unhas 

 O noivo também deve fazer a ultima prova e retirar o traje 

 Providencie uma caneta especial para assinar o contrato de casamento, pode ficar na 
responsabilidade do noivo, pai ou padrinho 

 Veja quem ira buscar o buquê caso não tenha serviço de entrega 

 Deixe alguém responsável para levar as lembrancinhas ou algo que esteja em sua 
casa 

 Informe aos pais, padrinhos, pajens, damas e quem for participar da cerimônia o 
horário que deverão estar no local, e a ordem da cerimônia. Para isso e muito 
importante o papel da assessora / cerimonialista 

 Verifique se o pagamento dos fornecedores está em dia 

 Prepare a mala da lua de mel, com documentos e câmera fotográfica  

 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 no dia do casamento, ou deixe já no carro que levara os noivos.  

 Faça depilação, sobrancelhas, unhas da mão e pé dois dias antes do casamento, é 
mais tranquilo do no próprio dia 

 Use o sapato do casamento para amaciá-los um pouco. Experimente se sente mais 
confortável com uma palmilha. 

 Combine com sua mãe ou alguém de levar seu vestido de noiva para a lavanderia ou 
devolver na loja alugada 

 Verifique se sua nova casa tem o básico para quando vocês voltarem de lua de mel: 
alimentos não perecíveis, água, papel higiênico, itens de higiene 

 Se quiser, 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 e alimente-se bem! 

 

 O Grande Dia 

 Seja feliz! Sorria muito! Hoje não e dia de resolver pendências, em caso de 
imprevisto delegue funções mãe, madrinhas. Fale com sua assessora ela está lá para 
isso 

 Durma bem, se alimente com comidas leves 

 Chegue no horário no seu dia da noiva, para que consiga fazer suas fotos com calma, 
e não perca nenhum momento. 

 O chique e ser pontual, atraso de no máximo 15 min  
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 Divirta-se! Viva intensamente cada momento, beije muito, abrace muito, dance 
muito, converse com todos os convidados, e seja feliz!  

 Voltando da lua de mel, mande um e-mail para nós amanhaesposa@gmail.com 
conte nós tudo, mande fotos e vamos eternizar o seu momento e ajudar outras 
noivas a tornarem o casamento delas assim, perfeito!  
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