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SEU GUIA PARA UM 
ANO INCRÍVEL

Planeje seu 2019



Que você acorde dia primeiro de janeiro 

e vá dormir dia 31 de dezembro,

e nesse meio tempo faça o que seu 

coração mandar.
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Bem-Vindo!
Aqui Está o que Você 
Precisa Saber

Parabéns por dar esse passo em direção a um 2019 incrível e bem-sucedido.

Essa apostila é algo que você pode fazer sozinho (a) ou com seu cônjuge/parceiro (a). Se você 
tem filhos maduros morando com você, você pode convidá-los para participar também. 

Certifique-se de imprimir uma cópia do material para cada pessoa.

O que você vai precisar

• Um lugar confortável para se sentar.
• Uma caneta ou lápis.
• Acesso ao seu calendário de eventos do ano passado (se possível).
• Acesso ao seu calendário de eventos do ano que está iniciando (se possível).
• Música de fundo para criar uma atmosfera agradável. 
• Uma bebida de sua escolha.

A apostila Planeje Seu Ano leva uma média de 3 horas para ser preenchida. Alguns farão mais 
rápido, outros mais devagar. Você também pode precisar de um intervalo, o que é ótimo. Se dê 
um tempo para respirar.

Eu sugiro separar uma ou duas noites para fazê-lo. Mas, se você não consegue longos 
períodos de tempo livre, não se preocupe. – Você pode fazer um módulo (ou mesmo uma 
seção) de cada vez, de acordo com seu tempo.

Não existe momento certo ou errado para completar esse material. Mesmo sendo elaborado 
para o início do ano, você pode preenchê-lo a qualquer momento que você estiver disposto. Eu 
sei de algumas pessoas que o fizeram no inverno! 

E então, está com a bebida que escolheu? (Não importa se é chá, água gelada, ou uma taça 
de vinho.) Antes de começar, por favor levante sua taça...

Um brinde a um maravilhoso 2019!  



REFLITA
Módulo Um
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SESSÃO 1

Marcos, Vitórias, e Conquistas de 2018

Essa é uma oportunidade de analisar o quanto você avançou esse ano e ser grato (a).

Exemplo

Use as perguntas a seguir para te ajudar a refletir sobre 2018 e tudo que você e sua família / 
amigos fizeram.

O que você aprendeu em 2018?

Você mudou de ideia sobre alguma coisa em 2018?

Você celebrou algum aniversário ou marco importante em 2018?

Completei um semestre ou dois na escola.
Li alguns livros de ficção ou não-ficção.
Comecei um novo passatempo.
Tirei férias em família.
Paguei a conta do cartão de crédito.
Estabeleci algumas relações de trabalho.
Meu cônjuge foi promovido 

Meu filho mais velho começou a segunda 
série.
Comecei a me exercitar regularmente e a 
comer melhor.

Tempo Estimado para Completar: 15 – 20 minutos.
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Você viajou para algum lugar a negócios ou por prazer?

Você cozinhou ou saiu para comer algo especial?

Alguma coisa muito diferente ou feliz aconteceu em 2018?

Você comprou algo que queria ou começou um novo passatempo?

Teve algo em que você perseverou? (Celebrar consistência é tão importante quanto celebrar 
as vitórias.) 

Qual relacionamento significou muito para você nesse ano que passou? Por quê?
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Algo significante mudou em seu emprego / trabalho secundário?

Você fez alguma mudança em relação a sua saúde e boa forma?

Houve alguma questão recorrente em 2018?

Algum outro marco, vitória ou conquista que você queira listar?
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SESSÃO 2

Desafios, Contratempos e Frustrações

Tempo Estimado para Completar: 10 minutos.

Identificar suas desilusões e frustrações é útil porque você pode aprender com elas. Talvez você 
tenha se comprometido com mais do que poderia lidar. Ou talvez expectativas não alcançadas 
foram resultados de expectativas irreais desde o início. Talvez você definiu objetivos, mas 
nunca agiu para alcança-los. 

Tirando um tempo para refletir e reconhecer essas falhas, você pode aprender com o que
deu errado e por quê, e usar isso como uma oportunidade para crescer.

Suas decepções e fracassos do ano passado não o definem. Esta é a sua oportunidade de 
reconhecê-los, aprender com eles e, em seguida, tomar medidas para melhorar em 2019.

Use as perguntas abaixo para refletir sobre o ano anterior e alguns dos desafios
que você enfrentou.

Você teve alguma grande decepção?

Houve algum objetivo para 2018 que você não alcançou?
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Houve alguma expectativa não atingida?

Houve algo que você aprendeu e o que gostaria de fazer diferente em 2019? 
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SESSÃO 3

Avaliação Geral de Vida

Tempo Estimado para Completar: 5 - 10 minutos.

Você tem seis esferas principais na sua vida. São elas:

1. Emprego/ Vocação
2. Relacionamentos
3. Íntimo / espiritual
4. Saúde física
5. Descanso e Lazer
6. Finanças

Nessa seção nós vamos olhar brevemente em cada uma dessas grandes áreas. Para cada 
área listada abaixo, circule a pontuação ou avaliação que você se daria para essa área.

Uma pontuação baixa (como 1, 2 ou 3) indica que você está passando por uma crise nessa 
área e as coisas não estão indo bem.

Uma pontuação alta (como 8, 9 ou 10) reflete que você está se saindo muito bem com um foco 
claro e resultados bem-sucedidos nessa área.

Então, para cada área, quero que você escreva uma coisa que está indo bem e uma coisa que 
você sente que poderia ser melhor.

Emprego/Vocação
Nada bom

O que está indo bem nesse momento?

O que poderia estar melhor?

Ótimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relacionamentos
Nada bom

O que está indo bem nesse momento?

O que poderia estar melhor?

Ótimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Íntimo
Nada bom

O que está indo bem nesse momento?

O que poderia estar melhor?

Ótimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Descanso e Lazer
Nada bom

O que está indo bem nesse momento?

O que poderia estar melhor?

Ótimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saúde Física
Nada bom

O que está indo bem nesse momento?

O que poderia estar melhor?

Ótimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Finanças
Nada bom

O que está indo bem nesse momento?

O que poderia estar melhor?

Ótimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



IDENTIFIQUE
Módulo Dois
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SESSÃO 4

Liste todos os eventos e etapas que acontecerão em 2019

Agora vamos começar a planejar e sonhar para o próximo ano. Mas primeiro, começaremos 
com o que é concreto e já conhecido.

Nos espaços abaixo, liste qualquer coisa significativa que você saiba que vai acontecer e 
quando. Começamos com isso, porque é mais fácil começar com o que já sabemos
(Observe que na página 17 há um espaço para você listar eventos conhecidos que ainda têm 
datas desconhecidas).

Se você estiver fazendo esta apostila com outra pessoa, siga esta seção junto a ela.

Janeiro

Fevereiro 

Exemplo

 Aniversários
Feriados
Férias escolares
Formaturas
Viagens à trabalho

Ocasiões especiais
Bodas
Viagens de família / férias
Casamentos

Tempo Estimado para Completar: 15 minutos.
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Março

Abril

Maio
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Junho 

Julho

Agosto
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Setembro

Outubro 

 
Novembro
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Dezembro

Liste qualquer evento que ainda não tenha data definida.
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SESSÃO 5

Sonhe alto: Eventos e projetos que você deseja fazer em 2019

Há férias, viagens, projetos domésticos e pessoais, aulas e / ou eventos familiares que você 
queira fazer no próximo ano?

Sugestão: não liste os seus objetivos (como “pagar a dívida” ou “perder 5 quilos” ou “aprender 
fotografia”). No momento, concentre-se apenas em eventos e projetos - coisas com uma data 
de início / término e um orçamento. Você pensará nas suas metas na próxima seção.

Não se preocupe em manter essa lista “razoável”. Basta listar todos os eventos e projetos que 
vierem à mente.

Use as perguntas abaixo para ajudá-lo a pensar em qualquer evento ou projeto que você 
queira fazer neste ano.

Há alguma coisa divertida que você queira fazer este ano?

Qual foi seu evento favorito do ano passado?

 

Exemplo

Viajar para esquiar nas montanhas; 
Voluntariar em uma ONG por um dia;
Viajar no aniversário;
Comparecer a uma conferência em São 
Paulo;
Pintar o porão;

Organizar um churrasco no bairro;
Limpar e organizar a garagem;
Visitar amigos no Rio de Janeiro;
Viajar de carro para a praia;
Mudar para uma nova cidade ou bairro.

Tempo Estimado para Completar: 10 - 20 minutos.
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Há algum marco especial que valha a pena comemorar este ano?

Houve alguma viagem que você se arrepende no ano passado?

Alguma grande mudança de vida que se espera que aconteça este ano?

Algum lugar para ir ou pessoas para ver este ano?
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O que você NÃO fará este ano?
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SESSÃO 6

Sonhe alto: Seus Objetivos e Resultados Desejados para 2019

Nas páginas seguintes, vamos agora listar todos os objetivos que você tem para este ano. 
Basicamente, que mudança você quer ver acontecer em sua vida? Você quer sair da dívida? 
Você quer ou precisa comprar um carro novo? Você quer comer mais saudável e perder peso?

Para esta seção, o objetivo é colocar tudo na mesa. Mais tarde, nessa apostila, você reduzirá 
sua lista de metas para algo mais gerenciável e, em seguida, começaremos a especificá-las.

Nota: Você pode acabar querendo listar alguns itens da lista anterior de eventos e projetos aqui 
- e vice-versa. Isso é bom. Essas planilhas servem para ajudá-lo a colocar tudo no papel. Tudo 
bem se você repetir. Faça a lista de forma que faça sentido para você.

Use qualquer uma das perguntas a seguir para ajudá-lo a identificar metas e resultados 
desejados para o próximo ano.

Se alguma pergunta for irrelevante ou você não tiver uma resposta, basta ignorá-la.

Preencha os espaços em branco:

Tempo Estimado para Completar: 20 - 30 minutos.

Em meu eu quero fazer mais e menos

Em meu eu quero fazer mais e menos

Em meu eu quero fazer mais e menos

Em meu eu quero fazer mais e menos

Em meu eu quero fazer mais e menos

Em meu eu quero fazer mais e menos

Em meu eu quero fazer mais e menos

(Exemplos: casamento, manhãs, tempo livre, alimentação, igreja, exercícios, gastos, economias, emprego, passatempo, etc.)
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Escreva algo que é muito importante para você

O que você acha que é importante para o seu cônjuge no próximo ano?

O que é importante para seus filhos?

O que é importante para você na sua vida espiritual e pessoal?

O que é importante para você nas suas finanças?
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O que é importante para você no seu trabalho e vocação?

O que é importante para sua saúde física?

Quais são seus relacionamentos mais importantes (amigos e familiares)?

Quais são suas responsabilidades mais importantes?

Há algo pelo qual você está ansioso este ano?



25

Com o que você está animado neste próximo ano?

Há algo do ano passado que você se arrepende? O que você pode fazer de diferente 
neste ano?

O que você quer realizar este ano?

O que você quer aprender este ano?

Existe uma maneira de você poder ajudar os outros este ano?



FOCO
Módulo Três
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SESSÃO 7

Temas principais para 2019

Olhando para as seções 5 e 6, você percebe algum tema ou área da sua vida que parece ter 
muitos objetivos?

Que tema (s) você percebe em suas listas de eventos, projetos e metas para o próximo ano?

Agora, das seis áreas da sua vida, você sente alguma se destacando nesse momento?

Quando você pensa em se concentrar em uma ou duas dessas áreas, qual delas é mais 
empolgante? Qual você tem mais energia para se concentrar? Sobre o que você tem ideias? 
Com isso em mente…

Anote as áreas de sua vida que parecem estar se destacando como as mais importantes para 
você agora.

Saúde Relacionamentos Emprego/Vocação

Finanças Descanso e Lazer Vida Íntima/Espiritual

Tempo Estimado para Completar: 5 - 10 minutos.
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SESSÃO 8

Agora, usando as áreas da sua vida que você destacou, e com o contexto de temas recorrentes 
que você está percebendo, escolha duas áreas da sua vida nas quais você mais deseja focar 
em 2019.

Não será fácil, mas por outro lado você está direcionando sua energia. Se você tentar fazer 
tudo, não fará nada; muitas áreas de foco não permitirão que você tenha tempo ou energia 
para fazer progressos significativos.

Por mais que você queira, você não pode se concentrar em todas as áreas da sua vida ao 
mesmo tempo.

(Observação: Se você estiver preenchendo este manual com seu cônjuge ou parceiro, cada um 
terá suas próprias respostas para esta seção. Dialoguem um com o outro sobre suas respostas, 
para que vocês possam se comprometer mutuamente.)

Em 2019, eu quero focar principalmente em

e

Tempo Estimado para Completar: 5 minutos.
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SESSÃO 9

2019 em uma frase

Nas últimas seções você anotou os ganhos e perdas do ano anterior. Você listou todos os 
eventos, projetos e metas que você tem para o próximo ano. Você identificou as principais 
áreas da sua vida em que deseja se concentrar. Você identificou alguns temas comuns para o 
próximo ano.

Agora, com toda essa informação, junte tudo em uma frase (ou uma palavra, se quiser).

Por quê? Porque estamos refinando, refinando, refinando! Quanto mais claro você estiver, mais 
concentrado você estará com seu tempo e energia.

Se você quiser ter algumas frases diferentes (talvez uma para si e outra para sua família como 
um todo), tudo bem.

(Nota: Como na Seção 8, se você estiver fazendo este material com seu cônjuge/parceiro, cada 
um deve ter uma resposta diferente aqui. Mas dialogue com o outro sobre suas respostas.)

Exemplos:

“Este ano, estou ansioso para focar no meu casamento e melhorar meus hábitos alimentares”.

“Este ano estou me concentrando em melhorar minhas habilidades no trabalho para me tornar um 

colaborador mais valioso”.

“Este ano vai ser focado em ajudar os outros e ler mais.”

“Este ano, quero continuar a construir uma vida de trabalho saudável, enquanto separo tempo para 

me exercitar regularmente e construir relacionamentos prósperos tanto na minha vida pessoal como na 

minha vida profissional”. 

Tempo Estimado para Completar: 5 - 10 minutos.
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SESSÃO 10

Quais metas, eventos e projetos você manterá? (Você não pode fazer tudo isso.)
 
Como mencionado anteriormente, você não pode fazer tudo isso. Você pode fazer qualquer 
coisa que quiser, mas não pode fazer tudo de uma só vez.

1. Revise: Examine suas metas, projetos e eventos desejados nas Seções 5 e 6.

2. Remover: quais metas, projetos e eventos não estão alinhados com seus principais temas e 
áreas de foco das Seções 7, 8 e 9?

3. Reescreva e Refine: Nas caixas abaixo, anote os eventos, projetos e metas que planeja fazer 
em 2019. Além disso, observe que agora você terá que ser um pouco mais específico com cada 
um deles. Preencha o máximo de informações possível.

(Observação: se você estiver fazendo esta planilha com seu cônjuge, lembre-se de que você 
terá algumas metas exclusivas de um ou de outro, algumas metas compartilhadas e algumas 
metas para sua família como um todo.)

Práticas recomendadas para definição de metas

Defina objetivos que possam ser medidos e que tenham um tempo de duração definido.
 
Sem uma forma de medir seu objetivo, ele vai permanecer vago e inatingível. Dividir o seu 
objetivo em tarefas vai fornecer parâmetros para medir seu progresso. Como você vai saber 
quando tiver atingido seu objetivo? Como será o seu progresso?

Comece seu objetivo com um verbo e escreva: De X para Y, até (data).

Exemplos de objetivos inteligentes: 
• Reduzir a dívida do cartão de crédito de R$ 5.000 para R$ 1.000 até 1º de julho de 2019.
• Aumentar a atividade física de 30 minutos por semana para 4 horas por semana, até 1º de 
março de 2019.
• Reduzir o peso de 90kg para 80kg até 15 de abril de 2019.
• Escrever 2.500 palavras por semana, durante 20 semanas, até 31 de dezembro.
• Me exercitar 200 horas em 2019.
• Saber mais sobre fotografia, fazendo um curso on-line durante a primavera.
• Ler 6 livros até o final de dezembro.
• Melhorar meu casamento saindo juntos a noite a cada duas semanas.
• Passar mais tempo com meus filhos lendo um livro ou brincando três noites por semana.

Tempo Estimado para Completar: 20 - 30 minutos.
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Dicas para alcançar seus objetivos

Agora que você já tem um objetivo claramente definido, como você saberá se é provável que 
você alcance seu objetivo?

Você precisa de um sistema.

Um sistema consiste em ações que você pode tomar e que são preditivas para alcançar seu 
objetivo. São ações que estão sob seu controle.

Seu sistema é composto da(s) ação(ões) com o maior impacto possível para movê-lo em 
direção ao seu objetivo.

Em vez de se concentrar no objetivo, concentre-se nas ações que vão levá-lo até lá. Hábitos, 
rotinas, listas de verificação ou pequenas metas diárias fazem grandes sistemas.

Seu sistema deve ser rastreado regularmente. Isso ajudará você a manter o ritmo enquanto 
progride.

Exemplos de sistemas (correspondentes aos objetivos mencionados acima)
• Sacar dinheiro uma vez na semana de acordo com orçamento e fazer os pagamentos em 
dinheiro.
• Caminhar por 30 minutos 7 dias por semana.
• Se exercitar X minutos por dia, comer menos que X calorias por dia.
• Escrever 30 minutos por dia, 5 dias por semana.
• Correr 3 vezes na semana, nadar duas 2 vezes na semana. 
• Ler um capítulo de um livro toda noite antes de dormir. 

Você concentrará as metas em uma página e os eventos / projetos na próxima página.

Sinta-se à vontade para imprimir mais dessas páginas conforme necessário. 
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Objetivo

Sistema ou subtarefas necessárias para alcança-lo

Próximos Passos

Motivação / Razão

Recompensa

Objetivo

Sistema ou subtarefas necessárias para alcança-lo

Próximos Passos

Motivação / Razão

Recompensa
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Objetivo

Sistema ou subtarefas necessárias para alcança-lo

Próximos Passos

Motivação / Razão

Recompensa

Objetivo

Sistema ou subtarefas necessárias para alcança-lo

Próximos Passos

Motivação / Razão

Recompensa
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Projeto/Evento

Orçamento R$

Período (trimestre)

Duração

Motivação/Razão

(Um dia, uma semana, um mês)

1º 2º 3º 4º

Projeto/Evento

Orçamento R$

Período (trimestre)

Duração

Motivação/Razão

(Um dia, uma semana, um mês)

1º 2º 3º 4º

Projeto/Evento

Orçamento R$

Período (trimestre)

Duração

Motivação/Razão

(Um dia, uma semana, um mês)

1º 2º 3º 4º
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Projeto/Evento

Orçamento R$

Período (trimestre)

Duração

Motivação/Razão

(Um dia, uma semana, um mês)

1º 2º 3º 4º

Projeto/Evento

Orçamento R$

Período (trimestre)

Duração

Motivação/Razão

(Um dia, uma semana, um mês)

1º 2º 3º 4º

Projeto/Evento

Orçamento R$

Período (trimestre)

Duração

Motivação/Razão

(Um dia, uma semana, um mês)

1º 2º 3º 4º



PLANEJE
Módulo Quatro
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SESSÃO 11

Planeje seu ano (Um Mês de Cada Vez)

Ok, aqui vamos nós ...
1. Pegue sua lista de eventos conhecidos da Seção 4.
2. Pegue sua lista editada de eventos, projetos e metas planejados da Seção 10.
3. Planeje o mês atual e / ou o próximo…

Algumas coisas para ter em mente

• Mover as coisas da sua lista e colocá-las em um mês não será fácil. Tudo bem. Este não é o 
seu rascunho final. Basta começar a colocar as coisas em prática enquanto tenta manter cada 
mês limitado apenas a um evento importante.

• Lembre-se de que o seu dia-a-dia ainda acontecerá normalmente. Vida familiar, trabalho, 
escola e afins. Então, ao planejar seu mês, o objetivo é definir o sucesso para cada mês e dar a 
si mesmo um roteiro para as grandes coisas que você quer fazer e em que meses você espera 
fazê-las.

• Você não está criando uma programação diária para o seu mês inteiro. Apenas a ideia de 
como será cada mês.

• Não comprometa o seu mês. Se dê margem e espaço para respirar.

• Você pode não estar pronto para definir seu “tema / foco de vida” para cada mês - 
especialmente nos últimos meses do ano. Tudo bem. É por isso que estamos começando com 
um mês de cada vez.

• Novamente, você pode não estar pronto para definir o sucesso para cada mês. É por 
isso que estamos começando com um mês de cada vez. Quanto mais longe você entra no 
planejamento do futuro, mais nebuloso ele se torna. É por isso que estamos nos concentrando 
nas ideias principais agora.

• É melhor revisar esta seção todos os meses ao longo do ano. Defina um lembrete no seu 
calendário ou no seu telefone.

Tempo Estimado para Completar: 15 - 20 minutos.
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Mês

Objetivo principal desse mês?

Uma tarefa ou rotina que vai me ajudar a trabalhar em direção 
ao objetivo acima.

Projeto ou evento mais importante desse mês.

Este mês eu NÃO vou focar em:

Defina o sucesso para este mês.

Liste qualquer um dos marcos, eventos e projetos deste mês. 
Atribua datas se você as conhece, caso contrário,
simplesmente liste-as:
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