NOME NOIVOS + DATA CASAMENTO
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MÊS:

Primeiro leia o E-book do Lápis de Noiva.
Defina a data do casamento (ou até duas possíveis data).
Festa de noivado! Pode ser festão ou um jantar simples, mas é sempre muito especial
celebrar ao lado de quem amamos!
Liste os convidados do seu casamento (saiba que terá que atualizar muitas vezes essa
planilha). Curta esse momento sem brigas, ok?.
Comece a salvar referências na pastinha de inspirações do computador e celular!
Qual é o estilo do casamento? Converse com o noivo e sonhem juntos!
Conversa mais séria com o noivo: ORÇAMENTO DO CASAMENTO (quanto podem e
querem gastar).
Bate-papo com os pais e sogros para saber se haverá ajuda de terceiros na composição
do budget do casamento (é sempre bom saber quanto se tem pra gastar desde o
começo).
Liste seus blogs de casamento, canais e sites de busca favoritos - eles serão ótimos
amigos!
Contrate uma assessora para viver essa jornada com você. Com profissionalismo e
otimização, tudo fica mais fácil.
Se for casar na igreja, já reserve a data.
Pesquise lugares para casar (só recepção ou cerimônia e recepção) com base no
orçamento definido, estilo que amam e a lista de convidados.
Comece a pensar e cotar os fornecedores que só atendem um casamento por dia ou
final de semana. Eles são prioridade e sempre têm poucas datas disponíveis.

lapisdenoiva.com | APENAS PARA USO PESSOAL

MÊS:

Feche o local do casamento.
Contrate os fornecedores que ama e que só fazem um casamento por dia/final de
semana (aqueles que você já pesquisou no mês passado).
Planeje as férias no trabalho porque depois da festa do casamento, não tem nada mais
especial que a lua de mel!
Organize os contratos, checklists, planilhas e documentos importantes em uma pastinha
no computador. Sempre compartilhada com o noivo (e com a assessora, se já tiverem
contratado).
Hora de se cuidar! Dentista, dermatologista, nutricionista... Não deixe para o último
mês, tá bom?
Comece a pesquisar o seu vestido e visite ateliês. Comprar pronto, alugar ou fazer sob
medida? Esse é o seu ponto de partida.
Pense na decoração do seu casamento, salve referências, anote o que é prioridade.

MÊS:

Feche a decoração! É um dos itens mais caros (especialmente porque envolve
mobiliário, acervo, flores e iluminação). Dessa forma, as parcelas ficam mais suaves ao
longo dos meses.
Atualize a lista de convidados mais uma vez.
Pesquise, peça orçamentos, indicações e contrate o buffet. Também é um dos serviços
mais caros, então, quanto mais planejamento, melhor.
Assine contrato com o fotógrafo e videomaker que realmente fizeram seu coração
acelerar! Não esqueça que os registros desse dia ficarão pra sempre!
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MÊS:

Bata o martelo quanto ao destino da lua de mel e compre as passagens.
Seu casamento terá projetos DIY (faça você mesmo)? Caso tenha, comece já! (assim
ninguém fica sobrecarregado e dá tempo de terminar com antecedência).
Pesquise e se possível já feche com a banda/DJ da cerimônia e festa.
Defina os padrinhos do civil e do casamento.
Comece a criar o site de casamento ou pague por modelos já pré-definidos.

MÊS:

Quem será o celebrante do seu casamento? Comece a pensar na cerimônia, é um dos
momentos mais incríveis (se não for o mais), então capriche!
Decida com o noivo o regime de bens e verifique toda a papelada para o casamento
civil.
Defina o seu vestido por completo. É hora de começar os ajustes (pra quem comprou
pronto) ou início da confecção (pra quem optou sob medida).
Comece a escolher as músicas da cerimônia e festa. Faça isso com o noivo, é muito
legal!
Salve referências e detalhes especiais da papelaria e comece a orçar com empresas de
convite.
Feche com a empresa que fará a identidade visual/papelaria e já defina o save the date
e convite dos padrinhos (se for fazer algo padronizado).
Faça o convite oficial dos padrinhos, madrinhas, damas e pajens (capriche na cartinha
e/ou no presente!).
Termine o site de casamento (aproveite o monograma e identidade visual criada para
deixar o site personalizado).
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MÊS:

Envie o SAVE THE DATE do casamento, caso seja destination wedding.
Orce, defina e contrate as bebidas do casamento.
Escolha o cardápio da festa,
Defina os itens da papelaria, como: convite, menu, tags, adesivos, cartão de
agradecimento (até a prova final, serão umas 4 a 6 semanas).
Confira a documentação necessária para a viagem de lua de mel como passaporte, visto,
vacina.

MÊS:

Pode ser difícil, mas finalize a lista de convidados com nome completo, tratamento,
acompanhantes, crianças.
Envie o SAVE THE DATE se o casamento for na sua cidade ou cidade próxima.
Defina se terá ou não chá de panela, chá bar e de lingerie. Avise suas amigas e madrinhas
próximas, peça ideias e comece a planejar o conceito e detalhes especiais.
Atualize o site de casamento com mapa e localização do casamento, dicas de hotéis,
salão de beleza, restaurantes (especialmente se o casamento for em outra cidade ou se
tiver convidados de fora).
Marque degustações! Bolos, docinhos e bem casados (quem não ama?).
Reserve o hotel da lua de mel.
Pesquise e salve referências de cabelo/penteado e beleza (a partir desse momento,
cuidado com as mudanças bruscas na cor e comprimento).
Defina o vestido das madrinhas, irmãs, mãe e sogra.
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MÊS:

Aprovação final do convite de casamento com prazos e quantidades de impressão.
Finalize a lista de casamento (na loja favorita do casal, ou no site de casamento, caso
optem por lista virtual).
Se for casar na igreja, verifique a documentação necessária (certificado de batismo,
regras, curso de noivos, documentação civil).
Escolha o bolo do seu casamento!
Orce e defina as lembrancinhas, atrações e detalhes especiais.
Compre seu sapato de noiva.
Faça a primeira prova do vestido.
Defina o traje do noivo (não esqueça os acessórios e sapato!).
Feche o dia da noiva ou o fornecedor que irá te arrumar no grande dia.
Contrate assessoria/cerimonial para o dia, caso não tenha fechado assessoria completa.

MÊS:

Defina o roteiro final da lua de mel + atrações e reserve restaurantes.
Pesquise e determine o local da noite de núpcias (ou delegue para o seu noivo!
Surpresas são bem-vindas, não é mesmo?).
Decida o vestido das daminhas e pajens
Pesquise e indique profissionais de beleza para as madrinhas, caso o seu não tenha uma
equipe para arrumá-las no dia também.
CONTINUA
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MÊS:

Escolha os docinhos (e não esqueça as forminhas, se for preciso).
Pesquise e defina o seu buquê, das madrinhas e daminhas, lapela do noivo, padrinhos e
pajens. Ah! E não esqueça do buquê que irá jogar!
Faça mais uma reunião com o seu decorador para ver os detalhes referente à
decoração da igreja (seguindo as regrinhas que você já sabe, bem como os horários de
montagem e desmontagem) e da festa. Converse sobre o plano B, caso seja ao ar livre.
Definam iluminação, layout, acervo e mobiliário.
Envie os convites para convidados que moram fora do país
Defina os acessórios: cinto, grinalda, véu (e auxilie as madrinhas, daminhas, mãe e sogra
também).
Faça a lista de presentes para o Chá de Panela, Chá Bar e/ou Chá de Lingerie.

MÊS:

Envie o convite do Chá de Panela.
Dê entrada na documentação civil no cartório.
Entregue a documentação na igreja.
Compre as alianças e também definir quem as levará.
Compre topo de bolo
Faça as fotos pré-wedding
Segunda prova do vestido, oba!
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MÊS:

Entregue o convite de casamento (se for enviar pelos correios, não deixe passar de 45
dias para a data do casamento).
Defina a ordem do cortejo com a assessora.
Faça o Chá de Panela.
Ande pela casa com o sapato do casamento, assim, ele vai se ajustando e não corre risco
de machucar no grande dia.
Terceira prova do vestido!
Defina o que as daminhas e pajens levarão na cerimônia (plaquinha, buquê, flores,
pirulitos, etc).
Escolha a música da primeira dança e marque umas aulas de dança se for preciso.
Limpeza de pele, hidratação no cabelo e demais procedimentos estéticos.
Última sessão do clareamento de dente.
Compre a lingerie para usar com o vestido e na noite de núpcias.
Reserve ou contrate o carro que irá te levar até a cerimônia (igreja ou espaço de
casamento). Também verifique o serviço de valet.
Faça a degustação do cardápio e indique todas as informações e observações
importantes para vocês. Esse é o momento de complementar ou substituir alguma
escolha inicial.
Marque reunião com os profissionais de foto e vídeo para definir o flow do casamento,
os registros principais, as fotos posadas e de família. A assessoria é muito importante
nesse momento, para a perfeita condução no dia.
Firme o contrato de locação (caso não tenham casa própria) e inicie pequenas obras,
caso seja necessário.
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MÊS:

Confirme o limite de peso e quantidade de bagagens com a cia aérea (caso viajem de
avião).
Faça o Chá de Lingerie.
Prova final do vestido (com ajustes se precisar), beleza (cabelo e make), sapato,
acessórios - haja coração!
Se optar por fazer alguma surpresa para o noivo, comunique sua assessora.
Confirme com o buffet o número final de convidados confirmados.
Organize ou participe com a assessora do cronograma final da cerimônia e festa.
Entregue a ela todos os contratos firmados e assinados, para confirmação das entregas
na semana e no dia.
RSVP ativo.
Confirme todos os fornecedores e entregas do casamento.
Não esqueça de marcar barbearia (corte e barba) para o noivo.
Reunião com banda/coral para definir as músicas e passar a ordem do cortejo e da festa.
Com a ajuda do noivo, anote na planilha todos os presentes recebidos. Assim, vocês
poderão agradecer após o casamento.
Leve as alianças para polir, caso sejam as mesmas do noivado.
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MÊS:

Escreva os votos do casamento!
Faça a despedida de solteira ou comemore com as amigas/madrinhas mais próximas.
Está chegando!!!
Retire o vestido da noiva, daminhas, pajens e traje do noivo.
Depilação 2 dias antes do casamento, unhas 1 dia antes.
Faça as malas da lua de mel e a mala menor da noite de núpcias (e combine quem levará
a bagagem no dia do casamento).
Organize e separe os documentos da viagem. Reúna todos em uma pastinha: passaporte,
dinheiro, passagens.
Se a previsão for de chuva e o casamento ao ar livre, defina junto com o decorador os
detalhes do plano b.
Combine de alguém levar os itens pessoais como objetos decorativos e presentes
especiais para padrinhos (se houver) no dia do casamento.
Intensifique as voltinhas pela casa com o sapato! (idem para o noivo!).
Verifique se todos os pagamentos foram executados.
Marque com alguém para buscar o buquê no dia, caso não tenha sido definido com o
decorador.
Comunique o horário de chegada dos padrinhos, pais e sogros na cerimônia (bem como
daminhas e pajens).
Crie a hashtag do casamento e comece a postar (se achar legal e quiser seus
convidados conectados no grande dia).
Faça as compras de produtos básicos para a casa nova! A última limpeza antes de
entrarem será feita por alguém ou por vocês mesmos quando retornarem?
Separe objetos importantes para as fotos do making of, bem como todo o kit de
papelaria. Assim, o fotógrafo consegue registrar tudo no dia.
Imprima os votos de casamento!
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MÊS:

O grande dia chegou! Aproveite muuuuuito cada segundinho porque passa depressa!
Ame, beije, abrace! Se alguma coisa sair do controle, saiba que você fez tudo o que
poderia e que confiou seu casamento nas mãos de profissionais.
Não atrase para o making of. É sempre muito bom ter tempo tranquilo e de qualidade
para as fotos que antecedem a cerimônia.
Se alimente! Mesmo sem fome. Você vai precisar de muita energia para hoje!
Não dispense palavras de carinho para as pessoas que você ama.
Se por acaso for preciso usar o plano B de urgência, confie nos seus fornecedores, pais,
padrinhos e amigos. O melhor com certeza será feito.
Sorria e fique feliz mesmo que algo não saia como imaginou. Não é um dia de brigar ou
sofrer!
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MÊS:

Se fizeram lista de presentes físicos, organize e faça as trocas (caso seja preciso).
Resgate em dinheiro os presentes virtuais e cotas de lua de mel do seu site de
casamento (e aproveite para salvar os depoimentos do site, antes que o domínio expire
e saia do ar).
Agradeça! Os convidados, os pais, padrinhos e os fornecedores. Envie cartão, e-mail.
Coração grato é uma dádiva!
Para as questões que deram errado, faça valer seus direitos. Ligue, envie e-mail e dê
feedback. Sempre tentando entender as condições do dia e possíveis situações
incontroláveis.
Escolha as fotos do álbum e aprove a edição do vídeo.
Marque almoço/jantar especial com os pais/sogros/padrinhos.
Se mudou de nome, dê entrada na nova documentação (isso é chato, mas não postergue
muito!).
Envie e-mail para o Lápis de Noiva contando sua história e detalhes desse dia mágico.
A gente AMA acompanhar os preparativos, mas também AMA o final feliz!
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@lapisdenoiva

/lapisdenoiva

contato@lapisdenoiva.com
hello@lapisdenoiva.com

lapisdenoivaoficial

11 97623-5559
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