Organizando o Natal
De forma simples e prá ca
Local

Deﬁnir em qual
casa o Natal
será
comemorado.

Convidados

Fazer a lista

Cardápio

Música
Buﬀet
ou
Família?

Todos os
convidados
devem
sen r -se
em casa.

Formal
ou
Informal?

Como você
prefere
Após deﬁnir o
convidar as
local, veriﬁque
pessoas:
se tem espaço
através de um
para receber
convite
impresso,
confortavelmente
por telefone,
todos
e-mail,
os convidados.
Whats App?
Não é
necessário que
O essencial
todos tenham
é você lembrar
um lugar
de todos que
à mesa, mas é
são importantes
imprescindível
e fazer o
que todos possam
convite
com
acomodar-se
muito
carinho.
de forma
confortável
durante a ceia.
Os mais velhos
podem cear à
mesa, e os mais
jovens em um
local mais
despojado,
como a
varanda ou
área da
piscina,
por exemplo.

Entretenimento

Amigo
Secreto

Pra cidade
ou
tradição?

Faça um playlist
com vários es los
de músicas.

Se vocês
preferem a
pra cidade, o
ideal é contratar
um buﬀet e
combinar com
eles o cardápio
a ser servido.
Mas se a sua
família é
daquelas que não
abre mão dos
deliciosos e
tradicionais
pratos de família,
então, vocês
podem combinar
e cada um,
cada "casa"
leva um prato
diferente.

Procure variar ao
máximo as músicas,
para tentar
agradar a "todos".
Mas lembre-se,
é uma reunião
familiar e tem
alguns es los que
podem
constranger os
mais velhos.
Atente-se a isso.

Deﬁna como
será o amigo
secreto
Será tradicional
ou inovador?
Façam o sorteio,
es pulem o valor
do presente.

Decoração

Você irá
decorar
ou contratará
um
proﬁssional?

Inspire-se e
decore
Se você é
daquelas pessoas
que adora
decorar, que
gosta de ver a
casa no clima do
Natal, então nem
pense duas vezes
e coloque a mão
na massa.
Use sua
cria vidade,
busque
inspirações na
internet, procure
por DIY e
principalmente,
convide amigos
ou familiares
para te ajudar.
Permita que
eles comecem a
par cipar da festa,
já na decoração.

