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LISTA DE PRESENTES 
COMO ORGANIZAR?

7 DICAS POR PRISCILLA CAMINHA



DICA 1:  

Faça uma pequena lista na sua casa do que você ainda

não tem, e o que precisa ganhar. Desde os itens mais

simples, até os mais sofisticados, como copos, talheres,

louçaria, microondas, geladeira, etc. Ou seja, tudo que for

importante para um casal ter em sua casa.  

PS. NA MEDIDA CERTA, SEM EXAGEROS!



DICA 2: 

Depois de fazer essa listinha base, procure por lojas que 

possuem diversas opções de utensílios e itens de casa. 

Hoje, a maioria das lojas só permite listas feitas online, mas 

é interessante que o casal vá até a loja verificar as opções e 

escolher o que os dois mais gostam. 



DICA 3:  

Não se esqueça de verificar as

condições da loja que você

escolher, ok!?  

Avalie sempre: 

 - O prazo de entrega dos

presentes; 

 - O valor do frete (se tem ou

não, e quanto fica); 

 - As opções de garantia tanto

para os noivos, quanto para os

convidados. 



DICA 4: 

Ao elaborar a sua lista, varie nos valores, pois nem todo 

convidado possui condições de te dar um presente muito 

caro. Coloque opções mais em conta, de preço médio, e 

dependendo até uma ou outra coisa mais cara, porém NÃO 

EXAGERE!!! 

O importante é variar para que cada convidado tenha opções

de escolha e compre aquilo que cabe no bolso dele. 



* Lista Padrão: Diversas lojas oferecem esse serviço mais rápido e 

prático para os noivos. E, caso os noivos não gostem do que 

ganharam, é só trocar! Assim fica muito mais fácil. 

* Lista Personalizada: o legal desta lista é que os noivos 

conseguem escolher tudo do jeito que eles mais gostam e que 

desejam muito ter! Além de não ter erro e eles não precisarem trocar 

nada depois. 

DICA 5:



DICA 6: 

E COMO ENTREGAR A LISTA? 

1) Junto do convite de casamento?  É uma opção, porém não 

ideal, já que os convidados ficam com um sentimento de obrigação 

para comprar o presente, o que não pode acontecer nunca, afinal, 

os convidados devem ir ao seu casamento para prestigiar a sua 

união, e não pelos presentes, ok!? 

2) Site de Casamento: Essa é uma ótima opção, onde os 

convidados poderão confirmar a presença na festa e ainda verificar 

a lista que vocês disponibilizarem. Dessa forma, não fica 

deselegante e o convidado não se sente pressionado. 



DICA 7: 

O casamento é um momento mágico, isso nós sabemos. 

Porém, outras dúvidas vão surgindo: 

1) como organizar a nova casa?   

2) onde guardar tudo que ganhei? 

3) como organizar minha nova rotina doméstica? 

Isso tudo precisa ser pensado com cuidado. Iniciar essa nova etapa 

da vida com organização fará toda a diferença no decorrer de seu 

dia a dia e na execução de suas tarefas. Faça com calma, separa os 

itens por categoria, defina onde cada coisa ira ficar.  

Caso ache necessário, você pode contratar uma profissional de 

organização que te auxiliara neste processo.



Obrigada e Sucesso no 
Grande Dia!
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