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PLANEAR A SUA SEMANA É A MELHOR
FORMA DE LIDAR COM IMPREVISTOS, SER

PRODUTIVA E TRAZER MAIS
ORGANIZAÇÃO E TRANQUILIDADE

AOS SEUS DIAS.

Como organizar a sua semana de
forma simples e rápida.

 

ORGANIZAR 
 A AGENDA
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Checklist

Crie um ritual e

associe o acto de

planear e organizar

a sua semana a um

dia e hora

específicos,   ligando  

ao evento uma

pequena

recompensa 

Para organizar a sua agenda
 

Acabe com a auto-sabotagem

Melhore e Otimize

Defina as prioridades da semana

Reveja os Compromissos

Afine a sua Lista de tarefas

Construa o seu calendário

Feito! Goze a sua Recompensa!
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Passo #01

Para muitas pessoas, o simples acto de planear a semana pode causar
ansiedade, o que cria um paradoxo porque as impede de serem mais
produtivas.

Por isso, a minha sugestão é que crie um pequeno ritual, associando um
dia e hora específicos à organização e planeamento da sua semana.

Dica Pro:
Por exemplo, à sexta-feira à tarde, depois de terminar o trabalho e iniciar o
seu fim de semana, escolha um café agradável ou crie um momento
especial, acendendo uma vela ou colocando uma música do seu agrado.

ACABE COM A AUTO-SABOTAGEM

Como vou tornar esse momento especial?

Qual o dia e a hora que vou escolher para organizar a minha
semana?
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Passo #02

É fundamental parar e avaliar como correu a semana anterior e reflectir
sobre as lições que pode trazer para a sua nova semana.

Melhorar e otimizar é mais um passo na direcção certa para melhorar a
sua organização. Assim, vai impedir-se a si própria(o) de cometer os
mesmos erros.

Dica Pro:
Avalie a sua organização em relação à semana que passou, atribuindo-
lhe um número numa escala de 1 a 10. Se escolheu um número inferior a 10,
pergunte a si própria(o) o que precisa de fazer para melhorar na semana
seguinte.

MELHORE E OTIMIZE

Uma coisa que aprendi na semana passada e que
posso usar para otimizar esta semana que começa?
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Passo #03

Reveja os seus objectivos mensais e otimize as actividades a completar
esta semana.

Otimizar significa simplificar, agilizar e sistematizar as suas tarefas de
modo a poupar tempo, dinheiro ou outros recursos.

Dica Pro: 
Escolha apenas 3 objectivos prioritários para a sua semana.

DEFINA AS PRIORIDADES DA SEMANA

Quais são os meus TOP 3 objectivos para esta semana?
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Passo #04

Reveja os seus compromissos (reuniões, eventos, consultas, formações,
etc.) para as próximas 2 semanas em detalhe.

Depois, cancele reuniões desnecessárias e agrupe actividades similares.

Assegure-se de que reserva tempo para as refeições, deslocações e
actividades de auto-cuidado.

Dica Pro: 
Agende blocos de tempo para actividades que são importantes, mas
ainda não estão na sua lista de tarefas.

REVEJA OS COMPROMISSOS

Que mudanças preciso de fazer para otimizar a minha
agenda?
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Passo #05

Elimine ou delegue as tarefas que podem ser feitas por outras pessoas.

Assegure-se que apenas ficam na sua agenda as tarefas que fazem parte
dos seus objectivos e planos a curto e médio prazo.

Atribua prioridades à sua lista de tarefas, por ordem de importância.

Dica Pro: 
Escolha 1 tarefa grande, 4 médias e no máximo 5 tarefas mais pequenas
para cada dia.

AFINE A SUA LISTA DE TAREFAS

Que tarefas da minha lista posso eliminar e/ou delegar?
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Passo #06

Coloque na sua agenda electrónica todos os seus compromissos.

Organize o seu tempo por blocos, atribuindo um horário de início e fim a
cada tarefa.

Não esquecer: dormir o número de horas suficiente (7-9/noite), refeições
saudáveis, exercício físico, trabalho focado e actividades de auto-cuidado.

Dica Pro: 
Comece a organização da sua semana pelos seus não negociáveis.

CONSTRUA O SEU CALENDÁRIO

Que blocos de tempo vou atribuir às minhas actividades? 
Escolha o dia e hora para cada tarefa.
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Acabe com a auto-sabotagem

Melhore e Otimize

Defina as prioridades da semana

Reveja os Compromissos

Afine a sua Lista de tarefas

Construa o seu calendário

Feito! Goze a sua Recompensa!
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Checklist
Para organizar a sua agenda semanal
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Constança Marques

SOBRE MIM

DO YOU NEED
MORE HELP?

Sou especialista em Produtividade e Gestão do
Tempo e formadora há mais de 20 anos.

Em tempos, fui uma "workaholic", trabalhei
incansavelmente, e esqueci-me da minha saúde, até
que passei por um "burnout" e decidi dizer: basta!

Estudei muito sobre como poderia melhorar a minha  
qualidade de vida, encontrar o equilíbrio entre a
minha profissão e a vida pessoal. 

Procurei saber como aumentar a minha
produtividade, aprendendo a fazer mais em menos
tempo, e implementei as melhores estratégias e
técnicas de gestão de tempo. E percebi que aquilo
que faz mesmo a diferença na maneira como gere o
seu tempo é:

info.constancamarques.com
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Assista à Masterclass Gratuita
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o planeamento
a priorização 
e a organização.

Comecei a observar que a maioria das mulheres com quem trabalho tem uma grande
dificuldade em conseguir organizar-se para ter tempo de fazer tudo o que precisa, até
exercício físico!

E por esse motivo, nesta Masterclass vou mostrar-lhe como pode aumentar a sua
produtividade e organização de forma consistente, priorizando a sua saúde.
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