
Organize os estudos de seus 

filhos e garanta uma formação 

diferenciada! 

À medida que os filhos crescem 

percebemos a complexidade dos 

conteúdos escolares e nem sempre os 

pequenos sabem como lidar com a 

quantidade de conteúdos a aprender. 

Saber gerenciar o tempo dos estudos, 

com qualidade e sem comprometer o 

lazer, é uma tarefa árdua para os pais, 

que muitas vezes também se veem 

sobrecarregados. 

 A proposta de consultoria em 

organização pessoal focada nos estudos 

visa garantir melhoria no rendimento 

escolar de seus filhos com base na 

organização da rotina, tarefas e tempo de 

estudo.  

Um plano variável de um a três meses, 

focado em produtividade nos estudos de 

crianças e adolescentes, permitindo que 

os pais direcionem seus filhos com foco e 

rendimento, permitindo uma maior 

absorção dos conteúdos escolares.  

O maior legado que 

deixamos aos filhos é a 

Educação de qualidade! 

 

 

 

Sobre a Consultora 
 

 

 

A consultora em 

organização pessoal 

Isabela Rosa é 

advogada, casada e 

tem 41 anos de idade e 

mãe de duas meninas. 

Autora do projeto www.equilibrandoavida.com, atua 

em consultoria virtual desde 2015, inspirando 

pessoas a se transformarem em busca do seu melhor. 

 

 
Equilibrando a Vida 
 

 

ORGANIZAÇÃO 
PESSOAL PARA 
ESTUDOS 
(PRODUTIVIDADE/FOCO) 

Proposta de Consultoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
___________________________________ 
“Uma criança, um professor, uma 

caneta e um livro podem mudar o 

mundo. Educação é a única solução”.  

Malala Yousafzai 

 

 

 

O atendimento é exclusivamente virtual, para 

qualquer lugar do país, através de whatsapp, vídeos, 

áudios, fotos e email.  

O acompanhamento do plano padrão é limitado a 3 

meses. 

O acompanhamento do plano light é limitado a 1 

mês. 

 

 
 

Investimento: 

 

 

 

 

  

Tipo Valor 

Plano Padrão 
Duração 3 meses 

 

3x de 
R$ 347,00 
 ou à vista, 
R$ 997,00 

Plano Light 
Duração 1 mês 

1x de 
R$ 547,00  



   

 

Entre em contato, será um prazer embarcar nessa missão de conhecimento com você, saiba mais em: 

Telefone/whatsapp: 48 999911648 

Email: equilibrandoaminhavida@gmail.com 

Web: www.equilibrandoavida.com 


