
Roteiro de planejamento para 
FESTA DE RÉVEILLON
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Um Réveillon inesquecível

O final do ano é a época em que fazemos o balanço 
do ano que passou e planejamos o que está por vir. 
É mesmo muito difícil ficar imune à atmosfera 
festiva e ao marco da data, que aponta para novos 
começos e oportunidades.

A festa de réveillon não tem, a princípio, uma 
tradição específica. Sendo comemorada no mundo 
todo, é uma das tradições mais democráticas que 
temos. É uma oportunidade para criarmos nosso 
próprio jeito de comemoração. Trazendo pequenos 
rituais e vontades, para dividi-los com as pessoas 
queridas. 

Preparamos este roteiro para você imprimir e usar 
como apoio na produção do seu Réveillon. 
Desejamos uma linda passagem, uma ótima festa e 
que o novo ano seja o melhor de todos!!!



LISTA DE CONVIDADOS

Réveillon

Como usar este roteiro: Imprima as páginas 
a seguir em papel CHAMEX A4 75g/m² e 
carregue com você. Se tiver alguma ideia, pode 
anotar e se passar por algum lugar que tenha 
produtos que façam parte da montagem da 
festa, você está com a lista à mão.

5 25

9 29

13 33

17 37

2 22

6 26

10 30

14 34

18 38

3 23

7 27

11 31

15 35

19 39

4 24

8 28

12 32

16 36

20 40

1 21

O primeiro passo é decidir quem você quer convidar. Anote os nomes 
na lista abaixo. Você pode marcar com “C” as pessoas confirmadas, e 
com “X” as que sabe que não irão.



LOCAL:

ITENS PARA DECORAÇÃO:

Réveillon

ESPAÇO E DECORAÇÃO
Comece a pensar qual será o espaço da comemoração e a partir 
dele nos itens decorativos.

Você pode pensar em uma festa temática que seja a sua cara, ou 
ainda, usar como tema um desejo para o ano que se aproxima.

Vale tudo para deixar sua festa mais bonita e personalizada: 
desenhos e fotos que representem acontecimentos que 
marcaram o ano, vontades e votos para o novo ano.
Você pode montar um painel e pedir aos convidados que 
contribuam também.



Réveillon

ESPAÇO E DECORAÇÃO



(espaço aberto para amigos e família)

Réveillon

VOTOS E DESEJOS
PARA O NOVO ANO

Este espaço é coletivo! 
Escreva seus votos e desejos para o ano de 202



Réveillon

LISTA DE COMES E BEBES

Salgados

Imprima a lista abaixo. Anote tudo o que vai precisar. O Réveillon 
tem pratos tradicionais (como a lentilha e a romã) e diversas 
superstições envolvendo a ceia (algumas pessoas acreditam que 
não se pode comer nenhum bicho que cisca para trás, é melhor 
comer porco, que fuça para a frente).

Você provavelmente já tem algumas tradições neste sentido. Mas 
você pode inovar, fazendo uma ceia tradicional de alguma 
culinária típica ou mesmo celebrando seu prato favorito. 
Quem disse que não se pode comer hambúrguer, milk shake e 
batata frita no réveillon? Ou uma ceia vegana deliciosa? 

Seja feliz no ano novo, começando pelo estômago!!!



Réveillon

LISTA DE COMES E BEBES

Doces

Frutas e castanhas

Bebidas



Recorte na linha tracejada

Este ano, tenho toda gratidão por Neste ano você me ajudou 

Este ano você fez a diferença

Réveillon

JOGO DA GRATIDÃO
Imprima esta página tantas vezes quantas forem necessárias para o 
número de convidados da festa. Depois recorte cada bilhete. Alguns a 
gente já começou. O objetivo do jogo é deixar as pessoas saberem que 
foram importantes para você este ano e que digam umas às outras 
como elas fizeram a diferença em suas vidas. Imprima várias vezes, 
recorte e disponibilize os papéis em algum local da casa. Cada pessoa 
escreve e oferece a quem deseja homenagear. Pode escrever quantas 
vezes quiser. Um jogo para espalhar amor.



Recorte na linha tracejada

Réveillon

DEIXA PRA LÁ!!!
Este espaço também é para você imprimir quantas vezes quiser, mas é para 
colocar aquilo que não deu certo no seu ano e que no ano que vem você 
pretende deixar pra lá. Pode ser um desafeto que não valha a pena, um hábito, 
uma rotina, algo que não te faz bem. Depois de escrever, dobre bem 
pequenininho e organize um ritual para jogar fora: pode ser queimar (se você 
tiver um local seguro para fazer isso), jogar em água corrente, ou num 
recipiente especial para isso. O recipiente pode ficar também disponível num 
local da festa. Esta dinâmica e a anterior, simbolizam novos começos.



Recorte na linha tracejada


