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O GUIA PARA VOCÊ DEIXAR O SEU
CASAMENTO DO JEITINHO QUE VOCÊ

SEMPRE SONHOU.



O que você vai encontrar nesse e-book :

 Apresentação e História Pessoal

Como começar a construir o seu sonho

1.

2.

       2.1 Quais os seus sentimentos e Necessidades em relação 
      ao dia do seu casamento?
      2.2 Primeira Tarefa

  3. Os principais Erros das Noivas
      3.1 Onde começa o seu casamento?
      3.2 Segunda Tarefa

4. O processo de “Curtir a Noivice”
     4.1 Terceira Tarefa

5. Como tornar o sonho Possível?
    5.1 Quarta Tarefa

6. O barato que sai caro!
    6.1 Quanto custa um casamento personalizado? 
    6.2 Quinta Tarefa

7. O que é essencial? 
    Case-se com o seu Noivo e não com o seu casamento. 
     7.1 Qual o seu maior medo hoje?

8. Obrigada por chegarem até aqui.

9. Uma palavrinha de nossos Noivos. 

    



Eu estou muito feliz por esse projeto especial sair do papel e entregar
para você esse e-book que irá ajudar você Noiva em sua jornada.

Prontos para começar?

Prazer, sou a Polly.
Sou Apaixonada por contar histórias de Amor e colocá-las no papel.
Gosto mesmo é de fazer artes, isso que me encanta e dá brilho nos
olhos. Há 10 anos realizamos sonhos, através do Atelier
Fuxicando sobre Artes. Te convido a entrar no nosso perfil e conhecer
a nossa página www.instagram.com/fuxicandosobreartes.  

Eu já fui noiva, já passei por tudo isso, sei o quanto é desafiador
organizar um casamento. Já tive que fazer muitas escolhas, às vezes
só seguindo um roteiro que me passavam, e muitas vezes não estava
me vendo nas decisões, simplesmente resolvendo o que tinha que ser
resolvido para dar um check naquela lista enorme de tarefas da
organização de um casamento. 

São muitos compromissos e às vezes esse sonho virava um pesadelo.
E que Noiva que nunca teve um hein?

"QUERO QUE COM ESSE

E-BOOK VOCÊ CONSIGA

REALIZAR UM

CASAMENTO DO

JEITINHO QUE VOCÊ

SEMPRE SONHOU."

https://www.instagram.com/fuxicandosobreartes/https://example.com


São tantas cobranças quando se está organizando
um casamento: da família, do próprio mercado de
casamento, que você se desespera, fica ansiosa e
o seu sonho começa a virar um pesadelo. 

Quero ajudar você Noiva a conversar com as
pessoas que estão participando da realização do
seu casamento para que você consiga ter a sua
opinião levada em conta quando chegar o dia do
seu casamento.

Existem sim muitas formas de construir o seu sonho
e viver essa experiência, curtir cada etapa
dessa preparação. Talvez até aqui você ainda
nem tinha parado para pensar nisso, mas agora
vamos começar a pensar e agir um pouco diferente
em relação de como você está realizando 
o seu casamento?

2.  COMO COMEÇAR A CONSTRUIR 
O SEU SONHO? 

Se você continuar fazendo

um casamento sem sentido ,

sem ser para você , isso vai
virar um pesadelo. Você

não irá lembrar desse dia

como um dia em que estava

feliz, pois não irá curtir cada

momento e tudo mais, mas

sim como um dia sofrido. As

recordações não serão legais

e você vai ver as suas fotos e

não vai nem se reconhecer.

UMA DICA DE QUEM JÁ FOI  NOIVA:



Pode ser que você fique um pouco amedrontada se fazendo essa

pergunta, eu sonhei uma coisa e estou vivendo outra. Mas aqui

quero te dar caminhos para você resgatar o seu próprio sonho. 

Se conectar com o que está vivenciando no momento, lá na sua

natureza íntima e anotar exatamente o

que você está sentindo. 

Muitas Noivas já possuem esse sonho desde meninas.
Então vamos começar de pouquinho em pouquinho trazer
a SUA Identidade, a SUA personalidade para o
casamento.
 
Eu sei que talvez aqui você esteja pensando, mas no
casamento tem muitas pessoas envolvidas, ou ainda, ele
está sendo pago por outra pessoa. Como que eu terei a
minha voz e farei do meu jeito?

Se você se identifica com isso, quero te sugerir que hoje
você tenha uma conversa, seja com a sua família, com o
seu Noivo ou com quem está pagando o seu casamento.
Por mais que tenha outras pessoas participando, às vezes
as pessoas são tão próximas que não queremos
desagradar ou magoar.

E para isso quero que você responda aí, pode aproveitar e
pegar aquele seu caderninho da Noiva para anotar.
 
 

EU QUERO QUE O SEU CASAMENTO 
TENHA A SUA PERSONALIDADE!

2. 1  QUAIS OS SEUS SENTIMENTOS E  NECESSIDADES
EM RELAÇÃO AO DIA DO SEU CASAMENTO?

PRIMEIRA TAREFA: Fazer uma

lista de tudo o que você quer

no dia do seu casamento e

não abre mão mesmo sendo

impossível de realizar. 

 



Foque no que está no seu controle e no que você
dá conta de realizar. Afinal de contas é muita
função! Não queira abraçar o mundo, fazer tudo
sozinha, achar que vai dar conta. Porque você pode
se desgastar no meio do processo, e aí o que era
para ser um sonho vira um pesadelo.

Quem casa pela primeira vez não sabe nem por
onde começar e está tudo bem! Por isso estamos
aqui para te dar todas essas informações. 

Depois que você tiver todas as suas escolhas, nós
vamos resolver juntas cada tarefa.
Aqui eu quero te mostrar que erros podem
acontecer, e não terá nenhum problema, porque no
final, o mais importante vocês já tem: O AMOR!

3.  OS PRINCIPAIS ERROS 
DAS NOIVAS!  



O principal erro de todas as experiências que eu já tive
nesses anos foi a Noiva não saber qual o Estilo que ela
queria seguir no seu casamento. E está tudo bem, afinal
de contas são tantos estilos. 

Um dos principais erros é seguir somente o que está na
moda , o que é tendência e de repente você não se
identificou com aquilo. E aí começa aceitar opiniões que
vão contra o que você quer, sem nem a menos argumentar
e conversar. 

Então, vamos fazer um exercício de visualização da Noiva
no dia do seu casamento: 
Feche os olhos e se imagine no dia do seu casamento!
O que você vê?

3. 1  ONDE COMEÇA O CASAMENTO? 
NO SONHO.

SE VOCÊ NÃO TIVESSE QUE SEGUIR
REGRAS DE NINGUÉM, COMO SERIA O SEU
CASAMENTO?

Tem coisas que realmente você não vai conseguir ter ou

realizar como imaginou, até mesmo por questão de grana.

Tem coisas que não serão possíveis, por "N" motivos, mas

vamos tentar imaginar pelo menos 03 coisas que realmente
irão acontecer. E agora vou te mostrar caminhos para que

você saiba selecionar e consiga realizar do jeito que você
imaginou.

SEGUNDA TAREFA: 
Liste 10 coisas

(materiais) que você

quer que tenha no dia

do seu casamento.



Chegamos no principal ponto e no que quero
mostrar para vocês: A importância das Noivas
percorrem esse caminho com muita leveza para
acertar em todas as suas decisões e escolhas, para
aproveitarem a experiência de ser noiva, pois o
caminho é tão importante quanto o fim. 

Por isso que queremos que você a partir de agora,
comece a viver o casamento durante o processo
da organização e não somente lá no dia. 

4.  O PROCESSO DE “CURTIR  A NOIVICE”

"QUANDO PASSAR O
CASAMENTO, VEM O

VAZIO, VOCÊ PASSA O
ANO INTEIRO SE

PREPARANDO, COM
TANTAS COISAS PARA
FAZER E AGORA AS

TAREFAS TERMINARAM, JÁ
QUERO CASAR
NOVAMENTE" - 

pelas palavras de 
uma recém-casada. 



Crie experiências com os seus padrinhos (vão ao
cinema, um churrasco no final de semana) e divida
todas as tarefas. 

Escute músicas e crie playlist dos momentos especiais,
para cada processo.

O processo do casamento deve ser uma verdadeira
experiência, registre cada momento da preparação e
veja essas fotos depois que passar o casamento.

Para cada contrato fechado de novos fornecedores,
faça um brinde ou um jantar com o seu Noivo. 

Convide seus familiares na hora das degustações
(buffet, doces) e troque essa experiência com eles
também.

Na hora de entregar seus convites, registre cada
momento especial. 

Vou apresentar para vocês algumas formas de deixar
essas tarefas da organização do casamento mais
prazerosas, tornar mais gostoso esse processo e não
somente seguir um check-list com tantas tarefas para
executar:
 

E COMO "CURTIR  A NOIVICE"?

TERCEIRA TAREFA: 
Escreva uma carta de

"merecimento" para você e o

seu Noivo abrirem-na daqui a 

05 anos. 



Eu não vou conseguir dar conta de tudo - sim, você
vai dar conta, do seu jeito - porque o Casamento
tem que ter a Cara dos Noivos. 

Será que eu consigo dar conta de tudo o que
preciso fazer para o meu casamento? 

Com organização e tempo dá pra fazer tudo e bem
feito, sem perder a sua personalidade. 
 

 

Comece identificando a personalidade dos Noivos
e as características que eles podem trazer para o
dia do casamento. Qual o Estilo de vocês? 
Definir o estilo é o primeiro passo. 

 

 

VAMOS LÁ ENTÃO FAZER ESSE SONHO
ACONTECER!  

5 .  COMO TORNAR O SONHO POSSÍVEL!

QUARTA TAREFA: 
Faça uma pasta de referências

no Pinterest (Mood Board) e

aproveite e já conheça a

nossa página por lá também. 

clique aqui para acessar o nosso pinterest

https://pin.it/6RybtMe


  Todo casal que está organizando o casamento tem
sempre um pensamento: economizar ao máximo. A lista
de tudo o que deve ser pensado e planejado para o dia do
casamento, parece não ter fim.

  Em algum momento, ao ver os gastos saindo do controle
muitos os casais podem começar a pensar economizar,
economizar e economizar, o claro economizar é sempre
bom, desde que economizar com sabedoria , e mais
importante do que economizar é saber a importância de
contratar bons profissionais! 

6.  O BARATO QUE SAI  CARO!

QUINTA TAREFA: 
Listar os itens que você

gostaria de fazer

sozinha no seu

casamento (DIY).

NÃO FOQUEM SOMENTE NO PREÇO,  POIS
EXISTEM ITENS NOS QUAIS A QUALIDADE SE
SOBREPÕE AOS VALORES.

E a reflexão dos noivos precisa ser exatamente sobre
como economizar no casamento, sem prejudicar o
resultado de cada um dos serviços. 



Estamos na reta final para eliminar todos os
obstáculos que estão te impedindo de realizar o
seu sonho como você sempre imaginou. 

O mais difícil é continuar fazendo… a vida
acontece e nem sempre você vai controlar tudo
(muitas situações externas irá acontecer) e aí
muitas vezes desistimos dos nossos sonhos.

Eu falo assim: a grande maioria das Noivas desistem
de realizar o seu sonho não por falta de tempo e de
grana.. mas sim pelo emocional!

Por isso lembre-se sempre:

7.  O QUE É  MAIS ESSENCIAL?

CASE-SE COM O SEU NOIVO E 
NÃO COM O SEU CASAMENTO.



  Eu quero que você olhe para isso, que você após 
 finalizar a leitura desse e-book, saia com o sentimento de
que você ESTÁ Noiva e não somente É uma Noiva.

  Que você viva cada processo… que possa fazer desse
momento uma EXPERIÊNCIA ÚNICA. 

  Que você possa olhar para as dificuldades que está
enfrentando e pensar, ok como solucionar (sei que muitas
irão sentar, chorar no primeiro momento) mas vão levantar,
dar uma volta e continuar. Tá? É sobre isso!

7. 1  QUAL O SEU MAIOR MEDO HOJE QUE
NÃO ACONTEÇA NO DIA DO SEU
CASAMENTO? 

SE VOCÊ NÃO APROVEITAR O PROCESSO DA
ORGANIZAÇÃO DO SEU CASAMENTO ELE UMA

HORA VAI  ACABAR E  O QUE F ICARÁ EM SUA
MEMÓRIA E  NO SEU CORAÇÃO?



 
Ainda temos muitas coisas para dividir com você. É por isso

que o nosso trabalho não termina aqui, ele apenas está
começando!

 
Foi um grande prazer criar este e-book especialmente para
você. Esperamos que essa reflexão te ajude neste primeiro

passo para a realização do seu sonho.
 

Queremos que você nos acompanhe no Instagram e Pinterest!
 

Tudo o que fazemos é pensado para te ajudar nessa
 jornada tão linda.

 
Beijo carinhoso,

Polly, e toda a equipe do Fuxicando sobre Artes. 

WWW.FUXICANDOSOBREARTES.COM
 

Obrigada por chegar até aqui!

https://www.fuxicandosobreartes.com/


Os Sonhos dos outros,
também são os nossos

Sonhos. 

ALGUNS CASAIS QUE
TIVERAM OS SEUS SONHOS
REALIZADOS COM A GENTE!

Obrigada Polly! 
Muito obrigada por fazer parte

de uma parte da nossa história, saiba que tenho
um carinho enorme por você.

Que Deus abençoe você e toda sua família!

Agradecemos Imensamente as felicitações.
E agradecemos todo carinho pelo trabalho

que fizeram. Tudo maravilhoso.
Obrigada de coração!

Que delicadeza Polly! 
E a caixa super perfumada!

Carinho em cada detalhe. Muito
obrigada. Estamos tão satisfeitos, tão

felizes. Felizes demais
por você ter feito parte. 

Sayonara Braga e Rodolfo

Larissa Drancka e Thomas

Maria Luiza Rosso e Robson 



VENHA NOS VISITAR E
NOS CONHECER NAS

REDES SOCIAIS!

Rua Capitão Rocha, 2050

 Guarapuava/PR

(42) 99912-3443

fuxicandosobreartes@gmail.com

@fuxicandosobreartes

www.fuxicandosobreartes.com

https://www.fuxicandosobreartes.com/
https://www.instagram.com/fuxicandosobreartes/
https://wa.me/message/NB56BTBIWHZPJ1



