


Querida Mulher,

Eu quis muito a maternidade em minha vida.

Quando me deparei com a realidade da vida

materna, senti-me completamente perdida com as

novas demandas e inseguranças que surgiram nesta

trajetória. 

Então pensei "porque não ajudar as próximas a não

sofrerem as mesmas dificuldades que eu,

antecipando-lhes o que virá e lhes ajudando a se

encontrar como mulher, depois que se tornem

mães?"

Assim, criei este planner, que tem me ajudado a

organizar nas minhas tarefas e espero que também

lhe auxilie nas suas demandas pessoais, maternas e

sociais. Um grande abraço e bom proveito deste

conteúdo!

Com carinho, 

 

Débora Souza Garcia



Nome 

Endereço

Telefone Whatsapp
E-mail

Tipo sanguíneo
Em caso de emergência entrar em contato com 

Endereço trabalho

Eu sou. Raiz do ser.

Eu sinto. Relacionamentos/família.

Eu faço. Poder pessoal.

Eu amo. Eu conheço a verdade.

Eu comunico, eu falo, eu me expresso, eu sou íntegra.

Eu vejo. Libertação mental

Eu entendo. Sou e estou conectada com a divindade.

Chacra Básico.

Chacra Sacral.

Chacra do Plexo Solar.

Chacra Cardíaco.

Chacra Laríngeo.

Chacra Frontal.

Chacra Coronário.



Então na próxima página eu criei um resumo das áreas
que permeiam a vida, os papeis e ações que
desempenhamos, para trazer mais clareza pro seu
processo de organização. 

O que eu preciso saber sobre a maternidade para me

organizar?

A primeira lição que a maternidade me ensinou é que
tempo é o "ativo" mais precioso que tenho e precisava
otimizá-lo e escolher bem o que faria com ele, para não
entrar em depressão, ficar sobrecarregada ou me
sentir presa nas tarefas maternas. 

O que eu sugiro como primeiro passo para se organizar
nas novas tarefas e nas antigas, no meio de tantas
novidades, é listar as tarefas novas e entender tudo o
que está sob sua responsabilidade (ou que está, mas
não precisaria estar), para que você possa organizar o
tempo, delegando atividades e compartilhando entre os
corresponsáveis.



Eu, mãe! Relaciona-
mentos

Trabalho

Autocuidado

Filhos



Autocuidado

Felicidade
Emoções e sentimentos
Mente e intelecto
Corpo e movimento
Corpo e nutrição
Corpo e repouso
Espiritualidade
Cuidados com o lado externo
Eu e a paz
Criatividade, hobbies e
diversão
Saúde e disposição

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Eu comigo.



Amor próprio
Afetivo 
Filhos
Núcleo Familiar 
Família estendida
Amigos
Contatos (Networking)
Comunidade

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relaciona-
mentos

Eu com os outros.



Como eu ajudo o mundo 
Como eu gero valor para
a sociedade
Como eu me realizo
Realização e propósito
Renda 
Renda extra
Estratégia financeira
Trabalho doméstico
Aprimoramento/estudos

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trabalho

Eu no mundo.



Educadora 
Nutrição física
Nutrição emocional e
afetiva
Escolhas responsáveis
Cuidados com higiene
Cuidados com o
desenvolvimento
Profissionais de apoio e
acompanhamento
Vestimenta
Ambiente adequado

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Filhos

Eu cuido e apoio.



Seu dia tem 24 horas!

O segundo passo para se organizar é admitir que o dia
dura 24 horas e isso é imutável. Considerando que o
corpo precisa de em média 7 horas de repouso diário
para restaurar as energias, restam 17 horas para
usufruir. 

É possível separar as atividades pela frequência em que
elas se repetem, para facilitar a organização. Há
atividades diárias, atividades semanais, atividades
mensais, bimestrais, semestrais, anuais, ou outras
frequências possíveis.

A seguir há uma lista de atividades mais comuns à vida
materna, separadas pela frequência com que elas se
repetem no cotidiano e pelas quatro áreas que separei
anteriormente. Você pode acrescentar o tempo que
gasta com cada atividade, para ter mais clareza sobre
seu tempo.

Listo as principais tarefas da função materna que
identifiquei, dos 0 aos 4 anos, além de listar as demais
tarefas que já existiam na minha vida - que creio são
comuns a todos, e você pode identificar outras tarefas
que fizerem sentido na sua vida. 



Banho
Escovar os dentes (2x
a 3x)
Cuidados com o
cabelo
Cuidados com a
aparência
Alimentação e
hidratação (4 a 6x)
Momento privativo
Percepções de
pensamentos e
sentimentos
Conexões com suas
crenças espirituais

Higiene (banho,
limpeza)
Escovar os dentes (2x
a 3x)
Alimentação e
hidratação (4 a 6x)
Afeto
Rotina escolar
Leitura
Educação/disciplina

Tarefas diárias
Autocuidado

Filhos

O que eu faço pra me
amar?
Diálogo e afeto com o
núcleo familiar
O que eu faço pra me
alegrar?
Contatos profissionais

Lavar a louça, secar e
guardar
Cozinhar
Emprego, atuação liberal
ou empreendedorismo
Limpeza pós-refeições
Cuidados com animais de
estimação

Relacionamentos

Trabalho



Atividade física (3x)
Prática de um
hobby/diversão

Passeio no parque/outros
Atividades
recreativas/educacionais
Atividades
extracurriculares

Namoro
Visita a amigos/familiares
Redes sociais

Tarefas semanais e

quinzenais

Autocuidado

Filhos

Relacionamentos

Acompanhamento e
gerenciamento de
estoque comida
(geladeira, armários e
fruteira)
Separar o lixo e descartar
Lavar e secar roupas
brancas, coloridas e
escuras
Lavar e secar roupas de
cama
Lavar e secar toalhas de
banho e toalhas de louça
Guardar as roupas
brancas, coloridas,
escuras, a roupa de cama,
as toalhas de banho e as
toalhas de louça
Varrer e passar pano na
casa
Compras no mercado, na
padaria e de frutas e
vegetais
Limpar banheiros
Renda extra
Carro (abastecer)
Aprimoramento/estudos

Trabalho



Salão/procedimentos
estéticos
Cuidados terapêuticos e
de bem-estar 

Adaptar a casa às novas
habilidades da criança

Atividades em família

Tarefas mensais ou

bimestrais

Autocuidado

Filhos

Relacionamentos

Pagamento de despesas
habituais (moradia,
eletricidade, água, gás,
internet, celular, cartão
de crédito...)
Pagamento de despesas
eventuais (consertos
domésticos, reformas
necessárias, troca de
eletrodomésticos,
emergências...)
Compra de itens
necessários
Guardar parte da renda
Investir parte da renda
Manutenção carro

Trabalho



Profissionais da saúde
Dentista
Vestimenta

Vestimenta
Dentista
Pediatra
Outros profissionais de
saúde

Atividades em família
Férias escolares

Tarefas semestrais ou

anuais

Autocuidado

Filhos

Relacionamentos

 Avaliação da produção
Revisão anual carro

Trabalho



Eu, mãe!

Autocuidado

Relaciona-
mentos

Trabalho

Filhos

2h

10h

Média de horas diárias disponíveis para
cada área da vida: 

4h 1h



Em casos que isso não é possível, o ideal é encontrar o
equilíbrio entre os seus desejos e o que é factível para a  
realidade com uma criança, dada a quantidade de
tarefas que isso envolve.  

Não precisa ser tudo a mãe!
Na sociedade atual, com a possibilidade da mulher
trabalhar, muitas responsabilidades vem se
modificando. Também, graças aos discursos feministas
que denunciam as sobrecargas da vida materna e a
necessidade de relações mais equilibradas, a
responsabilidade de criação dos filhos vem sendo
distribuída entre os corresponsáveis.

Acredito que uma criança é responsabilidade de toda a
comunidade que a envolve, sendo os responsáveis
quem fazem as principais escolhas referentes a elas, o
que não significa que exercerão os cuidados
exclusivamente. 

É saudável delegar os cuidados quando o
cuidador/educador partilha dos mesmos valores
familiares, inspira confiança e a convivência distinta da
materna trará benefícios para a criança e para a mãe. 



Ainda, um filho pode ter necessidades específicas que
demandem mais cuidado por mais tempo, reduzindo o
tempo disponível para o trabalho ou até para o
autocuidado.  

Só 4 horas?
Na verdade, a média de horas foi estimada com meu
filho, com quatro anos, dentro de um desenvolvimento
considerado habitual. 

Um bebê pode demandar 8h diárias de uma família em
cuidados, se você levar em consideração a
amamentação ou nutrição por outra via. Pode
demandar até mais horas se ele estiver doente ou com
alguma questão pendente em seu desenvolvimento. 

Tanto que existe "licença maternidade", que é uma
construção de direitos que coloca o bebê e a mãe em
prioridade, para que eles tenham um tempo adaptativo
- ao meu ver curto - baseado no conhecimento de que é
uma fase exaustiva para mãe pela privação do sono e
alta demanda do bebê (principalmente
amamentação/nutrição).

A introdução alimentar é feita apenas com seis meses,
e por um bom tempo o leite materno/fórmula seguirá
sendo a principal nutrição até que o equilíbrio
alimentar seja estabelecido. 



E só conseguimos extrair nosso melhor quando nosso
corpo também está em equilíbrio. Meu corpo levou em
média dois anos para se sentir equilibrado após o
nascimento do filho. E o seu? Há algo que você possa
abrir mão para se sentir descansada? Há regras que
podem ser estabelecidas? Tarefas que possam ser
delegadas?

Então, a proporção de tempo disponível para outras
atividades só aumenta na medida que um filho passa a
desenvolver sua autonomia e capacidade de estar no
mundo com independência ou que as tarefas são
delegadas e compartilhadas. 

Por isso, estimular a capacidade individual é
fundamental e pedir ajuda também. O convite é para
que você olhe com boas doses de realidade para os
aspectos comuns à vida, e os aspectos específicos da
necessidade do(s) seu(s) filho(s) para que tenha um
cenário real sobre o tempo que você tem disponível.

Após essa análise, você pode fazer um trabalho de
avaliar quais cargas são imprescindíveis e quais você
pode reduzir ou diminuir para que tenha mais
equilíbrio em sua vida, pois o descanso, por exemplo, é
curativo e essencial para o bom funcionamento do
organismo.



Convido você a listar outras tarefas que você tenha
identificado na sua vida, para auxiliar na sua
organização, separando-as pela frequência de
repetição e áreas envolvidas:



Então minha agenda se constitui nestes blocos de
horários, mas você pode adaptar o seu bloco como
melhor lhe convir, sendo a cor vermelha o tempo
dedicado ao trabalho, a azul dedicada aos filhos, o
laranja aos relacionamentos e o verde ao autocuidado:

Como utilizar o tempo?
Uma estratégia útil de tempo, que tem funcionado pra
mim, é organizar minhas atividades por blocos, aprendi
gratuitamente com uma mãe Americana, se você quer
utilizar o método dela integralmente, busque por
Jordan Page no YouTube, pois só fiz uma adaptação.

04:30

06:30

09:30

12:00

13:00

15:00

17:00

20:00

21:30

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom



Seg Ter Qua QuiHorário



Sex Sáb DomHorário



Em verdade, os blocos se mesclam, então no cuidado
com os filhos também poderá ter um autocuidado
incluso, como tomar banho e escovar os dentes, e no
trabalho poderá ter filho incluso, como levar o filho ao
mercado ou quando ele está inserido nas atividades
domésticas. 

Mesmo assim, eu considero uma ferramenta útil para
demarcar e visualizar quais espaços você efetivamente
tem para realizar cada atividade e aprender a se
organizar. 

Outra ferramenta que eu gosto de utilizar é fazer um
pequeno registro sobre meu dia. Então, num caderno
A5, tenho um relato dia a dia sobre o que consegui
fazer, como me senti, qual era a lua, em que fase do
meu ciclo menstrual eu estava, como estava meu
humor e registro, ao menos, um motivo de gratidão.

Ainda, anoto coisas que considero interessantes, que
descobri, para que a informação não fique perdida, pois
em algum lugar dos meus registros ela estará!

Fica mais ou menos assim:



13/07/2021 - Lua nova
-> tarefa 1
-> tarefa 2
***Lembrar de comprar rúcula!

Chimamanda Ngozi Adichie
“Temos um mundo cheio de mulheres que não
conseguem respirar livremente porque estão
condicionadas demais a assumir formas que agradem
aos outros.”

Hoje foi um dia ... , senti-me ..., gostei muito por ter
vivenciado esta experiência... estou feliz e grata por ter
realizado o desafio ... e ter sido resiliente!

Fase do ciclo: entre menstruação e ovulação.

14/07/2021 - Lua nova
-> tarefa 1
-> tarefa 2
-> tarefa 3
***Enviar mensagem de parabéns para fulano de tal

Hoje o dia foi punk, prazos, criança doente, sem rede de
apoio, só o coco da mosca do cavalo do bandido! Dias
melhores virão. Estou feliz e grata por ter conseguido me
alimentar e cuidar do meu filho e entregar o prazo, ainda
que em meio ao caos. 

Fase do ciclo: louca pra dar.



Por fim, na minha organização, também utilizo
ferramenta de metas, projeção de como eu desejo ser,
ferramentas de estratégias financeiras, porque quando
algum dos pilares da vida está bagunçado, a vida
costuma chamar mais bagunça.

Então, concluí que não basta só organizar o tempo, mas
é preciso organizar todas as esferas da vida. 

Aprendi no canal do YouTube Bruno Gimenes uma
estratégia financeira muito útil para organizar e
administrar a renda, para ter mais tranquilidade e
segurança:

5% Planejamento de
compras

Com dívidas

55% Contas gerais
20% Pagar dívidas
10% Poupar/investir
5% Doação
5% Diversão

5% Planejamento de
Compras

Sem dívidas

55% Contas gerais
10% Investimento
10% Sonhos
10% Instrução
5% Doação
5% Diversão



Meta 1

Metas de 90 dias
Anote aqui o que você gostaria de conquistar neste prazo,
pode ser um objeto, uma aquisição grande, um novo hábito.
Mas tenha algum objetivo pessoal! Tire sempre uns minutos
por dia para se imaginar vivenciando a meta. E após a
conquista da meta, trace novas metas!

Meta 2

Meta 3

Data



Meta 1

Metas de 3 anos
Anote aqui o que você gostaria de conquistar neste prazo,
pode ser um objeto, uma aquisição grande, um novo hábito.
Mas tenha objetivos pessoais grandes, você merece! Tire
sempre uns minutos por dia para se imaginar vivenciando a
meta. E após a conquista da meta, trace novas metas!

Meta 2

Meta 3

Data



Mês

Agendar/Reuniões

Compromissos e tarefas do mês

Neste mês eu quero aprimorar... 



Mês

Despesas habituais R$ Despesas eventuais R$

Guardei R$

Investi R$



Sábado/

Domingo
Segunda Terça



Quarta Quinta Sexta





Faça uma avaliação sobre como você se enxerga, quem você
é neste momento e tire um dia para pensar sobre como você
gostaria de ser, como você gostaria de ser vista pelas
demais pessoas, quanto você gostaria de ganhar, com que
tipo de pessoas você gostaria de conviver, onde você deseja
morar, e faça uma projeção de quem você quer ser. Escreva
essa projeção e leia para você todos os dias. Tire alguns
minutos por dia para se imaginar sendo exatamente como
deseja. 

Autoimagem





Hidratação?
Alimentação?
Álcool? Outras substâncias entorpecentes?
Dentes e saúde bucal?
Olhos e visão?
Respiração?
Tórax?
Pele do rosto?
Pele do corpo?
Cérebro e funções cerebrais?
Cabelos e pelos?
Hormônios?
Coluna vertebral e ossos?
Órgãos internos?
Útero, ovários, vagina, vulva e clitóris?
Sistema digestivo?
Músculos, ligamentos e tendões?
Articulações?
Mãos e braços?
Pés e pernas?

Como estou me cuidando e como posso melhorar...
Corpo



O que eu tenho pensado? 
O que eu tenho ouvido? 
O que eu tenho falado?
O que eu tenho assistido?
O que eu tenho percebido pelo toque?
O que eu tenho sentido?
Como eu tenho gerido minhas emoções?
Como está o ambiente em que eu vivo?
O que eu não consigo mudar?
O que eu consigo mudar?
Que tempo eu tenho dedicado a conquista dos meus
sonhos?
Como eu avalio minha vida?
Por onde eu começo a mudar?
Como tenho servido a sociedade?
Como tenho me tornado melhor?

Como estou me cuidando e como posso melhorar...
Sentidos, pensamentos e emoções
Pergunte-se sempre se "É verdade ou crença? Faz-me
bem ou mal?"



Filhos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de projetos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



para lista de compras "Listonic";
para anotar os compromissos "Google agenda";
quando eu estava começando a perceber as nuances do
meu ciclo menstrual "Meu Calendário" 

Como imprimir este planner?
Eu particularmente imprimo as páginas que desejo e tenho
um caderno onde realizo minhas anotações. 

Mas se você desejar, você pode solicitar o download gratuito
deste planner pelo e-mail contato@florescerfloripa.com na
versão anual, que eu editei pra imprimir (são mais de 500
páginas e ainda não imprimi versão teste!).

Eu gosto do papel para anotar tudo que se passa na minha
mente, auxilia-me a organizar o que é prioridade, o que é
pensamento repetitivo inútil e o que eu devo realmente
focar.

Espero que tenha lhe auxiliado na sua organização. Eu
também utilizo aplicativos como recursos de organização:

Se você considera que este material lhe auxiliou na sua
organização e percepção do seu tempo, aceito contribuição
espontânea pelo trabalho ofertado: Pix 068.624.499-07
(Nubank) ou Banco Original, Agência 0001, c/c 48009421-8,
Débora Souza Garcia, CPF 068.624.499-07! 

Gratidão pela confiança!



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado



Seg Ter Qua QuiHorário Sex Sáb Dom Legenda
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