
Parabéns, você está grávida! 
Imagino o quanto de expectativas, dúvidas 

e encantamento estão agora em sua 

mente! 

É um novo ciclo de vida que se inicia dentro de 

você. Mas as transformações não são somente 

em seu ventre. Quando seu bebê nascer, 

nascerá com ele uma nova mulher, a mulher – 

mãe e, com ela, um novo mundo se apresenta.  

A proposta de consultoria em organização 

pessoal para este momento tão sublime 

tem o objetivo de deixá-la totalmente 

confortável, tranquila e em paz. 

Para que isso possa acontecer, organizar, no 

tempo da gravidez, todos os preparativos para 

a chegada de seu filho ou filha é uma tarefa 

bastante intensa. 

São nove meses de gestação, mas 

proporcionalmente pouco tempo para que 

tudo ocorra de forma tranquila. Afinal, nos 

últimos meses da gestação você não estará 

tão disposta, sendo recomendável, 

inclusive, o máximo de repouso possível e 

momentos de relaxamento mais evidentes. 

E mesmo depois que o bebê nasce, muitos 

desafios virão! É com esse objetivo que esta 

consultoria foi especialmente desenhada. 

 

 

 

Sobre a Consultora 

 

 

A consultora em 

organização pessoal 

Isabela Rosa é 

advogada, casada e tem 

40 anos de idade. É mãe 

de duas filhas, Helena de 

12 anos, e Aline, de 2. Autora do projeto 

www.equilibrandoavida.com, atua em consultoria 

virtual desde 2015. Vivenciou a experiência da 

maternidade por duas vezes, num intervalo de tempo 

de 10 anos entre uma gestação e outra, o que garantiu 

experiências únicas, capazes de credenciá-la a auxiliar 

novas mamães a descobrir, com tranquilidade e 

organização, o maravilhoso mundo da maternidade.  

Entre em contato, será um prazer embarcar nessa 

aventura com você, saiba mais em: 

Telefone/whatsapp: 48 999911648 

Email: equilibrandoaminhavida@gmail.com 

Web: www.equilibrandoavida.com 

 
 

 

ORGANIZANDO A 
CHEGADA DO BEBÊ 

Proposta de Consultoria em 

organização pessoal para 

gestantes e mamães 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quais os serviços incluídos 

na consultoria? 

A consultoria para gestantes e mamães 

tem dois blocos distintos. O primeiro 

deles antes do nascimento do bebê e o 

segundo, já com seu neném em seus 

braços... 

 

 

“A maternidade tem um grande 

efeito humanizador. Com ela, 

tudo fica reduzido ao essencial”. 

Meryl Streep, atriz americana 

 

 

BLOCO 1 – ANTES DO BEBÊ NASCER 

A-DO RESULTADO POSITIVO AO ROTEIRO DE 
PLANEJAMENTO  
 A.1 - Roteiro básico de planejamento 
 A.2 - Organizando arquivos de referência 
 A.3 - Organizando consultas e exames 
 A.4 – Organizando plano de nutrição e exercícios 
B-EXECUTANDO O ROTEIRO DE 
PLANEJAMENTO 
B.1. - Aproveitando cada fase da gravidez 
B.2 - O quarto do bebê 
B.3 - Organizando a mobília 
B.4 - Escolhendo o berçário ou a babá 
C - ENXOVAL 
C.1 - Planejando as compras  
C.2 - Itens essenciais e Itens supérfluos 
C.3 - Bolsa da maternidade 
C.4 - Transportando do bebê 
D - ANTES DE IR À MATERNIDADE 
D.1 - Revisão geral 
D.2 - Abastecimento de estoques 
D.3 - Higienização especial dos ambientes 
D.4 – Ajustes finais no quarto do bebê 
E - NA MATERNIDADE 
 E.1 - Documentação essencial 
 E.2 - Gerenciando as visitas 
 E.3 - Registros e lembranças 

 

 

 
 

BLOCO 2 – BEBÊ EM SEUS BRAÇOS 
 

F - OS PRIMEIROS TRINTA DIAS 
F.1 - Rotina do bebê 
F.2 - Cuidados com a mamãe 
F.3 - O papel do papai 
F.4 - Lidando com imprevistos 
G - A CASA QUE ABRIGA UM BEBÊ 
G.1 - A dinâmica da casa 
G.2 - Cuidados com a higiene 
G.3 - Regras da casa 
G.4 - Estímulos e brincadeiras com o bebê 
H - ORGANIZANDO TUDO 
H.1 - Passeios curtos com o bebê 
H.2 - Passeios longos ou viagens com o bebê 
H.3 - Área de brincar 
H.4 - Documentos 
H.5 - Farmacinha e primeiros socorros  
H.6 - Contatos de emergência 
I - OUTROS DETALHES 
IMPORTANTES 
I.1 - Os direitos da mamãe 
I.2 - Receitas de papinhas  
I.3 - Shantala 
I.4 - Aplicativos para celular 
 



Investimento: 
 

Tipo Valor 

Plano parcial 1 
Apenas Bloco 1 

5 x de 
R$ 137,00 
 ou à vista, 
R$ 650,00 

Plano parcial 2 
Apenas Bloco 2 

4 x de 
R$ 197,00 
ou à vista, 
R$ 765,00 

Plano Completo 
Bloco 1 + Bloco 2 

12 x de  
R$ 99,00 
ou à vista, 

R$ 1.150,00 
 
O atendimento é exclusivamente virtual, 
para qualquer lugar do país, através de 
whatsapp, vídeos, áudios, fotos e email.  
O acompanhamento do plano parcial 1 é 
limitado a 5 meses. 
O acompanhamento do plano parcial 2 é 
limitado a 4 meses. 
O acompanhamento do plano completo é 
limitado a 12 meses. 

  
 

   

 


