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Lista para planear um chá de bebé
A chegada de um bebé é, decididamente, um motivo para celebrar. Quer sejam os seus amigos ou a sua
família a planear um chá de bebé para si, quer o esteja a planear pessoalmente, eis algumas ideias para
chá de bebé por onde pode começar. Pode sempre pedir à sua melhor amiga para fazer algumas destas
coisas.

Pense sobre onde fazer um chá de bebé. Uma reunião de amigos no aconchego do lar? Ou alugar
um salão ou restaurante?

Talvez os seus melhores amigos possam ajudar a tratar disso. Tem muitas outras coisas em que
pensar.

Qual é o seu orçamento? Vai precisar de ter algum dinheiro para quando o bebé chegar.

Pense em quem quer convidar. Um grupo tradicional só de mulheres? Ou um grupo misto
composto por amigos e família?

Tente escolher um dia que não seja muito próximo da data prevista para o nascimento do bebé.
Vai precisar de estar com os pés numa posição elevada nessa altura.

Porque não criar um registo de prendas online? Para o caso de alguém perguntar o que gostaria
de receber para o bebé.

Pense num tema: pode ser absurdo ou sofisticado — os temas são divertidos.

Considere se o sexo do bebé é relevante para o tema.

Pense num dia de spa, se jogos e bolos não forem a sua preferência.

Envie os seus convites com a data, a hora e a morada, bem como um prazo claro para resposta
ao convite. Se existir um tema ou uma lista de desejos, inclua-os também.

Confirme o número de convidados com o local do encontro do chá de bebé.

Balões, artigos decorativos, pratos de papel, talheres de plástico. Compre o que necessita para
condizer com o seu tema.

Compre um bolo ou cupcakes.

Compre lembranças para os convidados do chá de bebé e prémios para jogos.

Pense na hipótese de ter um fotógrafo ou peça a alguém para tirar muitas fotografias.

Selecione um conjunto divertido de jogos temáticos para o chá de bebé.

Prepare a decoração do chá de bebé atempadamente — vai precisar da ajuda de mais alguém
para tal.

Escolha uma área para colocar as prendas.

E, sobretudo, divirta-se no seu chá de bebé com os que mais gosta!
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