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Imprima este livro para ser mais fácil de ler. 

 

Planejar um Chá de Bebê exige dedicação.  
Dê um curtir em nosso perfil.:  www.facebook.com/Convidar.Net 

 
 
 
Esse tipo de evento é geralmente organizado por uma amiga, ou parente especial que, junto com 
a mamãe, pensará em todos os detalhes para fazer desse, um momento inesquecível.  
 
Veja a seguir o que deve ser levado em conta ao planejar um Chá de Bebê ou Chá de Fraldas! 
 
 
  
 
Organização  
 
Convém começar definindo a data, o lugar a lista de convidados e também a lista de presentes 
que se deseja receber dos convidados.  
 
 
 
Depois de organizar a Lista de Presentes para que os convidados possam decidir que presente 
dar e evitar repeti-los poste-a num site de eventos para que fique de fácil acesso para os 
convidados.  
 
Sugerimos aqui um site voltado totalmente para a organização gratuita de eventos e festas, o www.convidar.net 
Se desejar criar uma página online para divulgar seu evento somente para seus convidados, clique no link: 
http://form.convidar.net/60217427406652. 
 
 
O mais freqüente é dar fraldas, que serão de muita e real utilidade durante todo o tempo que 
durarem. Levando em consideração a quantidade e os tamanhos, coloque na lista uma 
quantidade de cada tamanho e cada convidado que vier a selecionar optará pela quantidade que 
deseja dar.  
 
O próprio sistema do site reduzirá da quantia pedida. Lembre-se de que, ao incluir fraldas na lista de presentes você 
deve especificar os tamanhos que deseja receber e também a quantidade. 
 
  
A comida, a ambientação e os jogos deverão estar de acordo com a situação, procurando cuidar, 
sobretudo, da saúde e do bem-estar da grávida e de seu bebê na gestação, criando uma 
atmosfera de amor e diversão. 
 
 
A seleção dos jogos e prendas ao longo de toda a celebração é muito importante, por isso é 
aconselhável tê-los previamente definidos.  
 
 
Pode-se incluir também um momento de mensagens emotivas que os participantes ou inclusive 
você queiram ler ou improvisar. Podem-se fazer imagens e vídeos dessa celebração, que 
também serão um presente para o seu bebê.  
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Aliás, se desejar, crie um vídeo antes da festa e postem-no na página online do evento e curta os 
comentários. 
 
 
Incluir o papai e outros homens da família ou amigos é cada vez mais frequente. A vantagem 
disso é que, eles também podem escutar e interagir com comentários e situações relacionadas à 
vida do bebê.  
 
 
Inventar canções, fazer um karaokê de canções de ninar, armar um conto especial para seu bebê 
e todas as propostas que a criatividade dos organizadores possa gerar serão bem-vindas para 
compartilhar o Chá de Bebê. 
 
 
Também podem gravar uma canção com a intenção de que seu bebê possa escutá-la ao longo 
de sua vida, seja para dormir ou para brincar, como uma demonstração do afeto daqueles que 
seguiram de perto sua evolução, desde a barriga. 
 
 
 
 
- Defina a data 
 
Muitas mamães realizam o Chá de Bebê no último trimestre da gravidez, quando já sabem o sexo 
e também porque querem mostrar o barrigão para todo mundo.  
 
 
Os melhores momentos para isso são o sétimo e o oitavo meses, ou entre 8 a 10 semanas antes, 
quando o desconforto inicial já passou e o dia previsto para o nascimento do bebê ainda não está 
tão próximo.  
 
 
Se o evento estiver sendo organizado por uma amiga ou parente e não for uma festa surpresa, 
não esqueça de combinar com a mamãe uma data que seja conveniente para ela e as pessoas 
mais próximas.  

  
 
     Dê um curtir em nosso perfil:  www.facebook.com/Convidar.Net 
 
 

 

 
 
 
 
- Escolha o local 
 
Para uma reunião mais íntima o evento pode ser feito em casa mesmo.  
Embora a melhor opção ainda seja mais comum, o Chá de Bebê pode  
ser feito em restaurantes, bares, parques ou até discotecas para muitos convidados.  
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- O orçamento 
 
Os gastos devem ser um dos primeiros pontos a se levar em conta, já que durante uma gravidez 
normalmente eles ficam um pouco acima da média.  
 
O fato de não poder investir muito no Chá de Bebê não significa que você deve deixá-lo de lado!  
 
Com criatividade é possível fazer uma comemoração especial sem gastar muito e ainda divertir-
se bastante.  
 
 
- Defina o tema 
 
 A tendência do Chá de Bebê ou Chá de Fraldas temático veio para ficar e estabelecer o tema 
dessa festa é muito importante porque servirá como base para toda a organização: decoração, 
lembrancinhas, detalhes do cardápio, afinal não tem nada mais gostoso do que uma festinha em 
que todos os elementos se harmonizam.   
 
 
- Delegue atividades 
 
Essa dica vale tanto para a mamãe que está organizando o Chá de Bebê ou sua melhor amiga, 
irmã, mãe, o papai, etc.  
 
Independente de quem esteja no comando, dividir as tarefas é fundamental. Muitas amigas vão 
adorar ajudar na organização e fazer parte desse momento especial.  
 
 
  
 
- Confirme a presença dos convidados  
 
Esse é um dos pontos mais importantes, porque ajudará a definir o cardápio, as brincadeiras e as 
lembrancinhas, e claro, os custos;  
 
 
Dessa forma você garante que não vai faltar nada!  
Você pode criar uma lista de confirmação de presença, online. Serviço disponibilizado 
gratuitamente no site www.convidar.net 
 
 
 
- Prepare a lista de presentes  
 
A lista de presentes é um dos pontos mais importantes do Chá de Bebê,  
tanto para a mamãe, que terá a oportunidade de receber itens fundamentais para o seu bebê, e 
para os convidados, que não precisarão quebrar a cabeça pensando no que comprar.  
 
 
Se preferir uma festa mais íntima, o Chá de Bebê é uma opção mais simples, mas que também 
pode ser muito divertida. Para ter certeza de que não está esquecendo nada ou definir as 
quantidades, abaixo segue um Chek List.    
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- Envie os convites 
 
Agora que você já definiu tudo – a data, o lugar e a lista de presentes -, prepare os convites 
(lembre-se de seguir o tema escolhido!) e envie-o aos seus convidados.  
 
 
É claro que não podemos deixar de mencionar novamente o serviço de envio de convites do 
www.convidar.net. É muito prático e somente poderão visualizar os convites online e a página do 
evento, os seus convidados. 

     
 
 
 Dê um curtir em nosso perfil.:  www.facebook.com/Convidar.Net 

 
- Escolha o cardápio  

 
O cardápio do Chá de Bebê vai variar de acordo com o tipo de 
reunião, o orçamento e o horário.  
 
 
Uma boa opção é escolher um cardápio saudável e balanceado, com 
lanchinhos naturais e sucos – e alguns docinhos também, já que 
ninguém é de ferro.  
  
 
 
 
- Planeje as brincadeiras 
 
Um dos grandes momentos do Chá de Bebê é sem dúvida a hora 
das brincadeiras.  
 
 
Você pode apostar nas mais tradicionais, como adivinhar os 
presentes ou tentar acertar o tamanho da barriga, como desenvolver 
seus próprios jogos.  
 
  
 
 
 
- Prepare a decoração 
 
A decoração exerce um papel fundamental no Chá de Bebê. Ela faz 
com que as fotos fiquem ainda mais bonitas, transforma o ambiente 
em um lugar acolhedor e dá um toque pessoal à celebração.  
 
 
A dica é soltar a imaginação e seguir o tema escolhido. 
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- Escolha as lembrancinhas  

 
Elas são o toque final da festa e farão com que todos os 
participantes se lembrem da celebração da chegada do bebê. 
  
 
Preparamos um Check-List para você imprimir e marcar tudo que já 
está pronto e o que ainda está pendente, assim a organização do 
Chá de Bebê vai ficar ainda mais fácil. Baixar Check-List! 
 
 
 
 
O Chá de Bebê fica gravado na memória de todos os que estiverem presentes e será recordado à 
medida que seu bebê crescer como um momento de felicidade compartilhada.  
 
 
 
 
É um presente para você e para seu bebê. 

Imagine então uma página para o seu evento, na internet, e de graça. 

 
 
 
BOA FESTA! 

 
 
 
 
 
 

Quer saber como criar uma página pra sua festa, gratuitamente? 
 

 

Visite um exemplo:  www.convidar.net/evento/chadebebe 
 

 
 

Saiba tudo sobre o marketing digital. Receba dicas de como anunciar grátis na internet 
visite nosso blog: http://blog.comoanunciargratis.com/ 

Quer anunciar na internet 

gratuitamente? 
http://anunciogratuito.weebly.com/ 



Como Organizar um Chá de Bebê 

2017© Como organizar um Chá de Bebê        Convidar.Net  –  Sistema de Gestão Para Eventos e Anúncios    www.convidar.net 

Tudo que você não pode esquecer na hora de planejar o Chá de Bebê  
 

8 a 10 semanas antes: 
  Organização. Definir se será uma festa surpresa e a pessoa que será responsável pela organização. No caso da 
mamãe ser a organizadora, é muito importante escolher uma “ajudante oficial”, para não se sobrecarregar. 
 

 Gastos. Estabeleça um orçamento e defina quem se encarregará dos gastos. 
 

 Agenda. Escolha uma data e horário, sem esquecer de que o melhor momento para a mamãe é entre um e dois 
meses antes da data prevista para o nascimento. 
 

 Lista de convidados. Faça uma lista colocando não só os nomes, mas também formas de contato. Esse é o momento 
de definir se o chá de bebê vai contar com a presença do papai e seus amigos.   
 

 Tema da festa. A idéia é que o chá de bebê tenha a cara da mamãe, por isso é cada vez mais comum encontrar 
esses eventos temáticos, o que não significa que você tenha que gastar muito. Use a criatividade! 
 

 Convites. Depois de definir a data, os convidados e o local, não se esqueça de enviar os convites – sejam eles 
virtuais ou físicos.  
 

 Cardápio. Veja com amigas e familiares quem poderá ajudar na cozinha ou se compensa mais comprar comidinhas 
prontas ou contratar um Buffet.  
 

 Decoração. Pense em itens que sejam relacionados ao tema do seu chá de bebê. Além dos detalhes que deixam o 
ambiente mais bonito, não se esqueça do básico: cadeiras, toalhas de mesa, espaço para guardar os presentes, etc.  
 

Um mês antes: 
 

 Diversão. Defina as brincadeiras que serão feitas e providencie tudo que precisará para cada uma delas. 
 

 Agradecimento. Você pode fazer ou comprar lembrancinhas para agradecer os convidados pela presença no chá de 
bebê. 
 

Uma semana antes: 
 

 Reveja a lista de convidados. Confirme a presença daqueles que ainda não disseram se irão ao evento. 
 

 Fotos. Peça a alguém que se encarregue de tirar muitas fotos do seu chá de bebê e não se esqueça de carregar as 
baterias e verificar o cartão de memória.  
 

 Revise o Check‐List. Assim, você irá garantir que nenhum item ficou de lado e, caso algum deles tenha sido 
esquecido, ainda há tempo para prepará‐lo. 
 

 Cronograma. Planeje o evento para dar tempo de fazer tudo àquilo que deseja. 
 

No dia anterior: 
 

 Decore o ambiente. Uma das partes mais legais e divertidas da festa! 
 

No dia da festa: 
 

 Curta! Aproveite esse momento único e inesquecível. 
 

Atenção! Crie uma página gratuitamente do seu evento no site www.convidar.net 

Uma página única e online do seu evento que só você e seus convidados podem ver, com; 
- Foto ou imagem do motivo da festa, 
- Álbum de imagens, 
- Data, hora e local da festa, com mapa do local se preciso, 
- Lista de confirmação de presença, 
- Lista de presentes e itens para o convidado selecionar o que deseja levar e a quantidade  
 
Dê um curtir em nosso perfil.:  www.facebook.com/Convidar.Net 

Quer anunciar na internet 

gratuitamente? 
http://anunciogratuito.weebly.com/ 


