
 

 

A Festa é um momento importante para todas as pessoas, pois 

celebramos a vida, as alegrias, as conquistas, os sonhos e 

compartilhamos estas sensações com pessoas que amamos.  
A festa para ser inesquecível e de sucesso começa muito antes 

do dia “D”.  

É necessário planeamento, organização e criatividade. As 

escolhas são feitas muito antes, mas o resultado positivo ou 

negativo acontece no grande dia. 

 Não é fácil lembrar de todos os detalhes e, por isso, a Pó 

Mágico criou este manual que é um roteiro básico para garantir 

o sucesso da sua festa.  

Siga as etapas e tenha uma excelente festa!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Por onde começar 

Defina qual o orçamento disponível para festa 

Escolha a data e horário 

Cuidado com feriados e com o período de férias escolares 

Atenção para a previsão do tempo no mês da festa  

Definição da duração da festa (a maioria das festas duram de 3 a 5 

horas).  

         Lista de convidados 

Enviar convite com 15 a 30 dias de antecedência 

Enviar um lembrete com 15 a 8 dias de antecedência 

Evite convidar pessoas que não se dão bem  

    Escolha do local da festa 

Verifique se o local acolhe devidamente todos os convidados 

Verifique se tem espaço para crianças 

Verifique se o lugar possui estacionamento 

Faça um mapa de acesso 

   Escolher o tema da festa 

Converse com o aniversariante ou homenageado 

    O que servir 

Planeie e prepare o menu (salgados, doces, bolo, bebidas, etc)  



 

Vai preparar a comida ou contratar um serviço externo 

Defina como as comidas serão servidas: buffet, coquetel ou nas mesas  

Defina quantidades de cada comida e bebidas 

Contratações de Serviços Externos 

Buffet (doces e salgados) 

Garçons 

Mesas, cadeiras, aparadores, louças e talheres 

Fotos e Filmagem, Música (DJ, banda, CD)  

Decoração do Espaço 

Entretenimento (animadores, brinquedos, brincadeiras) 

    Últimos Preparativos 

Verifique e confirme todas as encomendas de alimentos, materiais 

alugados e serviços contratados; 

 Festa em sua residência ou espaço alugado:  

 Organize e limpe a casa 

Adiante o que for possível na decoração 

Compre gelo se tiver espaço no congelador 

Alguns alimentos podem ser preparados no dia anterior 

Carregue as câmaras e defina quem vai fotografar a festa 

 Deixe separado o que vão vestir na festa 

 Arrume os alimentos e bebidas antes dos convidados chegarem 

 Coloque músicas suaves para tocar 

 Relaxe porque você tomou conta de tudo! 

 Sorria e divirta-se 



 

   Recepção dos convidados 

Escolha um lugar para guardar os presentes 

 Onde os convidados irão sentar? 

Onde guardar casacos e carteiras 

   Serviço 

O que será servido no início, no meio e no final da festa 

Distribuição dos kits para diversão 

 Sugestões: Chapéus, Coroas, Varinhas, Máscaras  

Entretenimento para crianças e adultos durante a festa 

   Hora dos Parabéns 

Defina uma hora para cantar os parabéns 

Escolha bem o local onde está o bolo, para poder tirar fotos 

   Final 

Entrega das lembrancinhas     



              Fotos e Agradecimentos 

Não esqueça de agradecer a presença dos seus convidados 

Se possível envie fotos da festa ou compartilhe um álbum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


