
PASSO A PASSO

ORGANIZAÇÃO DO GUARDA
ROUPAS

CABIDES

OUTROS

APROVEITE BEM SEUS ESPAÇOS

Comece  pelo guarda roupas, tire tudo de
dentro, separe em pilhas por setor (ex.
calças jeans, camisas, camisetas, etc.);
Remova todas as peças sem uso;
Pendure em cabides: vestidos, camisas e
casacos;
Dobre as peças que ficarão nas pilhas no
mesmo tamanho, crie um molde para esta
tarefa.
Dobre como envelope as peças que ficarem
nas gavetas e disponibilize-as na vertical ou
faça rolinhos;
Faça rolos com as roupas de cama, assim
ocupam menos espaço;

 

Use cabides iguais, virados para o mesmo lado.
Coloque as roupas em ordem, primeiro os
casacos, depois jaquetas, blusas de manga
comprida, manga curta, sempre da direita para
a esquerda e da mais escura para a mais clara.
 
Use cabides largos para comodar bem os
ombros dos casacos e cabides de veludo para
peças delicadas.
 

 
Organize documentos e contas pagas em
pastas tipo fichário e etiquete com o mês e
ano.
 
Organize livros. Pode ser em uma estante ou
outro móvel como um nicho ou cabeceira.
 
Os livros também podem decorar os
ambientes de seu lar.

Além de se livrar de itens desnecessários fique
atenta para espaços que podem ser
aproveitados em seu quarto, como embaixo da
cama.
 
 Você pode guardar objetos ali, mas é
necessário guardá-los em caixas para que não
acumulem poeira.
 
Outra solução é a cama baú que pode ser
usada para guarda cobertores, travesseiros,
calçados ou até mesmo roupas de inverno.
 
 



PASSO A PASSO

ORGANIZAÇÃO DOS
ARMÁRIOS

GELADEIRA

ALIMENTOS 

Tire todos os itens dos armários e separe-os
por setores;
Retire objetos sem uso ou velhos demais:
Panelas e potes podem ser organizados em
gavetões ou em prateleiras:
Espaços pequenos, coloque um dentro do
outro para economizar espaço;
Organize as tampas em organizadores na
vertical;
Os pratos devem ficar em uma prateleira,
faça pilhas de no máximo 16, separe os
rasos dos fundos;
 Copos e taças devem ficar em uma
prateleira ou cristaleira. Copos com a boca
para baixo e as taças de pé, deixe o que
mais usa para a frente e os que menos usa
para o fundo.
Organize xícaras e canecas em ganchos
dentro do armário;
As formas, travessas e bandejas ficam bem
em organizadores verticais também
 Use organizadores para guardar talheres,
separe os grandes dos que são usados no
dia a dia ( garfo, faca, colher);
 Se a gaveta for pequena coloque os
talheres maiores em ganchos ou em cima
da pia dentro um cachepô, cesto, etc.
 Dobre os panos de prato e guarde-os na
vertical em outra gaveta.
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Tire tudo da sua geladeira;
Jogue fora tudo que estiver vencido ou
estragado;
 Desligue-a para fazer a limpeza;
. Bicarbonato e água podem ser usados
para limpar a geladeira, após use sabão
neutro e um pano com água (não use
produtos químicos fortes ou com cheiros).
Organize a caixa das verduras, se não
couber tudo lá, use potes de vidro ou de
plástico transparente;
Utilize garrafas de vidro para refrigerar
sucos e água;
Utilize a porta da geladeira par armazenar
leite, iogurte de garrafa e outras bebidas.
Tenha uma caixa (vidro ou plástico)
transparente para cada seção da geladeira,
como por exemplo laticínios, frutas, molhos.
Sempre higienize os legumes e frutas antes
de guardar na geladeira.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Alimentos não perecíveis podem ser
guardados nas despensa, organizados em
caixas de plástico, na vertical.
 
Quando abertos guarde-os em potes ou vidros
com tampa e etiquete!
 
Ps: Baixe nosso kit de etiquetas para cozinha
gratuitamente em nossa biblioteca de
recursos.


