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5 truques para
deixar a casa mais
organizada

Compartimentos nas
gavetas

Caixa de ovos

Manter a casa organizada não é uma tarefa
fácil, mas existem alguns truques que podem
facilitar o seu dia a dia. Por isso, separamos
algumas dicas de como criar organizadores com
coisas que você tem em casa, para deixar a sua
rotina mais tranquila e sua vida em ordem.

Papéis coloridos para diferenciar cabos e tomadas
As gavetas costumam ficar bagunçadas em
pouco tempo. Para isso não acontecer, você pode
separar a gaveta em pequenos compartimentos,
para facilitar na hora de guardar e, principalmente,
de encontrar o que está guardado. Existem organizadores de gavetas, que você encontra em lojas
de utilidades domésticas, mas você também pode
reaproveitar caixas para fazer as divisões.

Já mostramos aqui como esconder cabos e
fios sem quebrar a parede. Agora, é necessária uma organização para diferenciá-los, em
meio a tantos eletrônicos que utilizamos hoje
em dia. Escreva o nome de cada eletrônico
em papeis coloridos e use fita adesiva para
prendê-los aos fios ou colar na base da sua
tomada.

Ganchos

Os ganchos são aliados da organização e podem ser usados em qualquer ambiente da casa.
Hoje, é muito comum colocá-los na porta do
guarda-roupa para pendurar cintos e bijuterias,
mas você pode usar para pendurar sandálias,
bolsas, óculos e até utensílios domésticos.

As caixas de ovos são uma boa solução
para organizar objetos pequenos. O material
é bastante versátil e fácil de personalizar.

Canos de PVC

Reaproveitar canos de PVC, além de ser uma atitude sustentável, ainda te ajuda a manter a casa em
ordem. Você pode fazer organizadores, sapateiras,
porta-garrafas, araras e até estantes.

6 dicas de como reaproveitar
canos de PVC
A construção civil é o segmento que mais gera decoração. O PVC é
um material versátil e que pode ter diversas utilizações, por isso veja
alguns dos usos que se pode fazer com esse material.

1. Luminárias

4. Cabideiro

6. Decoração diferente

Até as conexões da tubulação de PVC têm utilidade. Os joelhos dos canos
podem ser usados como cabideiros nos banheiros para pendurar toalhas,
roupas etc. É só fixá-los na parede ou na porta e pintá-los de cores diferentes
para dar um ar mais alegre, despojado e moderno. Não se limite apenas aos
banheiros! Esses cabideiros de PVC podem ser usados também em outros
cômodos da casa, como para pendurar casacos no hall de entrada.

Além de tudo o que mostramos aqui, você pode propor
aos seus clientes outros tipos de decoração, como moldura
para espelhos, porta-lápis de escritório, porta-talheres
para a cozinha, vasos de plantas nos jardins, suporte para
ferramentas, entre muitas outras possibilidades que o uso
desse material permite.

5. Arara para roupas

Os canos de PVC, geralmente, são materiais mais
leves e fáceis de mexer. Sendo assim, uma boa ideia é
usá-los na criação de luminárias. Os canos garantem
que a iluminação fique centralizada e bem destacada
no cômodo, o que permitirá
aos moradores momentos
relaxantes em casa.

2. Mesinha de centro
Utilizando essa técnica,
você proporcionará para o
seu cliente uma mesinha de
centro personalizada e diferente. Faça uso de tubos de
mesma espessura, mas com
tamanhos variados, e é só
colá-los até que estejam no
formato desejado. Depois
você pode pintar para que
fiquem ainda mais bonitos.

3. Sapateira
Os canos de PVC permitem
fazer uma sapateira de acordo
com a sua necessidade, conforme o tamanho e a quantidade
de sapatos. Você pode utilizar
as sobras de tubos da obra com
tamanhos diferentes e empilhar
de forma que vire uma sapateira. O mais vantajoso é que os
calçados ficarão bem arejados
enquanto estiverem guardados.

Algo bastante útil para quem gosta de visualizar as roupas
fora do armário é a arara de roupas, e ela não fica de fora como
aplicação dos canos de PVC. Só é necessário pegar uma base
de metal ou um cano mais resistente e ir fixando os tubos em
paralelo, usando os conectores para unir a uma outra parte
que servirá para pendurar os cabides.

Como o assunto do momento é a sustentabilidade, é muito importante que todos fiquem atentos quanto à necessidade de reciclar
materiais como o PVC, que tem tantas formas de ser trabalhado. É
importante incentivar cada vez mais práticas em prol do meio ambiente e da construção sustentável.

7 pequenos reparos para fazer em
casa durante a quarentena
Ao ficar em casa durante a quarentena, os PEQUENOS REPAROS que precisam ser feitos na
casa ficam mais evidentes. Então, que tal usar esse
tempo para colocar as mãos à obra e dar um trato
no lar? Existem diversos reparos que você mesmo
pode fazer para deixar tudo em ordem e funcionando
corretamente. Com isso, a sua casa também fica mais
bonita e aconchegante.

E que tal deixar a parede parecendo nova tampando os pequenos buracos que dão uma aparência
gasta para o cômodo? Para isso, você só vai precisar
de massa corrida e uma lixa. Basta passar uma pequena quantidade de massa corrida nos buracos até
preenchê-los e deixar secar por pelo menos 3 horas.
Depois, use a lixa para dar o acabamento e deixar a
parede uniforme.

Dicas importantes
Mas para fazer pequenos reparos em casa é preciso se atentar à segurança, tanto na execução da
atividade quanto aos cuidados para se proteger do
Covid-19.
Por isso, lembre-se de fazer tudo atentando-se
à segurança, mesmo nas tarefas que parecem ser
mais simples. Isso inclui o uso dos EPIs necessários
e cuidados específicos sobre cada tarefa, conforme
indicamos abaixo.

4. Pintar a parede
Uma vez que você consertou os buracos na parede
e deixou a superfície nivelada, ela está pronta para
receber a pintura. Esse é um exemplo de reparo que
pode deixar a sua casa mais bonita.

Outra dica importante é que você pode comprar
os materiais e ferramentas necessários sem furar a
quarentena. Para isso, você pode comprar em como
consertar chuveiro pingando e até substituir reparo
de registro.
2. Trocar resistência de chuveiro queimada
Chuveiro queimado também é simples de resolver em poucas etapas.
Compre uma resistência do mesmo modelo da
atual. Para isso, basta informar o modelo da ducha
ao vendedor. Na dúvida, envie uma foto do seu chuveiro para a loja.
Antes de começar a troca, desligue o disjuntor.
Desenrosque a tampa do chuveiro e observe a
posição em que está a resistência. A nova resistência
deverá ser instalada na mesma posição. Para garantir, você também pode tirar uma foto para servir de
referência.
Com um alicate de ponta, retire a resistência
queimada e instale a nova.
Por fim, feche a tampa do chuveiro e deixe o
aparelho ligado por alguns minutos. Isso evita que
ele queime novamente depois que o disjuntor for
religado.
3. Consertar buracos nas paredes

Além disso, se você está em casa e sentiu a necessidade de mudar o visual do seu lar, esse é um
modo eficiente e simples de fazer isso. Para pintar a
parede, você só vai precisar de um rolo, tinta e forro
para cobrir os móveis e os lugares que não receberão tinta. Fazendo esses pequenos reparos em casa,
você consegue passar por esse período de forma um
pouco mais tranquila.

Como aplicar papel de
parede corretamente
Aplicar papel de parede é uma maneira fácil e econômica de
transformar um ambiente. Essa é uma tendência que vem sendo utilizada para transformar desde uma parte de uma parede
de quarto até cômodos inteiros. Existem papeis de parede de
diversas cores, estampas e materiais. Alguns são autocolantes,
mas os tradicionais exigem cola para a sua aplicação. Confira o
passo a passo de como fazer a aplicação destes na sua parede.

Como aplicar papel de parede

1. Meça a parede

3. Preparação da parede
Em seguida, lixe a parede para deixá-la lisa e
aplique uma demão de tinta para evitar que grude pó
no papel. É interessante
que essa etapa seja feita ao
menos uma semana antes
da aplicação do papel de
parede. Caso a parede já
esteja nivelada, apenas
passe um pano úmido para
remover o pó.

5. Passe a cola
Coloque a primeira faixa
em um lugar plano (pode
ser no chão, em uma mesa
ou cavalete) e passe a cola
com a ajuda de um rolo de
pintura. Você deve passar
a cola apenas em metade
do papel (do centro até a
ponta).

Antes de tudo, é importante
saber quanto papel você precisará comprar. Para isso, meça
a área em que ele será aplicado
com uma trena. Anote a altura,
a largura e os pontos onde há interruptores e janelas, se houver.
Caso você opte por uma estampa com desenho, é importante
comprar o papel de parede com
uma sobra de, pelo menos, 30%
do total, para garantir o encaixe.

2. Nivele a parede
Para aplicar o papel de
parede corretamente, é
preciso deixar a parede
nivelada. Para isso, você
precisará usar gesso ou
massa corrida. Também
é importante tapar buracos e consertar qualquer
outro defeito que possa
haver na superfície.

7. Livre-se das bolhas
Com as mãos mesmo,
alise o papel até remover
todas as bolhas maiores.
Para as menores, você
pode utilizar uma escova. Nesse momento, você
também pode utilizar uma
espátula de silicone para
remover o excesso de cola,
sempre passando do centro para as bordas.

4. Corte o papel de parede
Tendo as medidas em mãos, é
hora de cortar as tiras do papel de
parede. Se você estiver utilizando
um papel sem estampa, corte com
uma folga de 5 cm em cima e 5 cm
embaixo.
Mas se estiver usando um estampado, é importante atenção
no corte para que as estampas ou
detalhes se encaixem. Neste caso,
a sobra deve ser de 10% do valor
total da altura.

6. Aplique o papel de parede
Dobre o papel e vá até
a parede e aplique-o, começando pela parte de
cima. Desdobre o papel
e cole na parede, desenrolando a até a parte de
baixo. Lembre-se de deixar uma sobra de 5 cm
nas extremidades.

8. Aplique as demais faixas
Com as mãos mesmo,
alise o papel até remover
todas as bolhas maiores.
Para as menores, você
pode utilizar uma escova. Nesse momento, você
também pode utilizar uma
espátula de silicone para
remover o excesso de cola,
sempre passando do centro para as bordas.

Como pintar azulejos: renove
cômodos inteiros de maneira fácil
Você sabia que apenas pintar azulejos pode mudar todo o
visual do seu banheiro ou da sua cozinha? Isso é possível e é
bem simples de fazer. Pintar os azulejos ao invés de trocá-los
por completo traz algumas vantagens. Para começar, você economiza com materiais. Além disso, a reforma é mais rápida
e limpa do que se você retirar o revestimento e aplicar outro.
Materiais
● Água
● Sabão ou detergente neutro
● Pano de limpeza
● Massa acrílica
● Lixa fina
● Rolo de lã
● Tinta para azulejos ou tinta epóxi
EPIs
● Óculos de segurança
● Máscara de proteção
● Luvas
Passo a passo
1. O primeiro passo é limpar o azulejo garantindo que não
sobre nenhum resquício de sujeira, mofo ou gordura. Você
pode usar água e sabão neutro. Para resíduos mais resistentes, você pode usar detergente neutro ou desengordurante.
Aguarde secar.
2. Em seguida, com a superfície já seca, aplique uma camada de massa acrílica. Assim, você cobre falhas e rachaduras e
deixa os azulejos lisos para receber a tinta.
3. Espere a massa acrílica secar por 24 a 48 horas (dependendo da região e do clima).
4. Para finalizar o preparo da parede, passe uma lixa fina
e use um pano seco para remover o pó.
5. Agora é a hora de aplicar a tinta. Primeiro, proteja as
superfícies que não receberão tinta. Depois, siga estritamente
as instruções de preparação indicadas pelo fabricante e aplique
a primeira demão com um rolo de lã.
6. Aguarde a secagem completa, segundo o tempo indicado
na embalagem da tinta, e aplique a segunda demão.
7. Se necessário, aplique a terceira demão.
Pintura de azulejos: inspirações
A regra para pintar azulejos é simples: escolha cores que
combinem com o restante da sua cozinha ou banheiro. Ou
seja, a cor do revestimento deve conversar com as cores dos
móveis, das demais paredes e dos eletrodomésticos.

Confira 3 formas de fazer uma parede de tijolos aparentes
O uso de paredes com tijolos aparentes já faz sucesso na decoração de interiores há algum tempo. O estilo natural deixa o ambiente
mais descontraído e rústico, além de ser muito versátil na hora de
combinar com os outros elementos do ambiente. O estilo rústico dos
tijolos aparentes pode ser combinado com qualquer outro: clássico,
romântico, moderno e industrial. Além disso, ele vai bem em qualquer
cômodo da casa. E o melhor: você não precisa quebrar ou reconstruir
a sua parede.

Outra dica importante, nesse caso, é que você precisará manter a
parede preservada e limpa, evitando que caia aquele pó laranja do tijolo.
Para evitar que isso aconteça, você pode fazer a aplicação de resina.

Entre as vantagens desse tipo de projeto estão a resistência e a durabilidade do material, o conforto térmico e a versatilidade. Você pode usar os
tijolos naturalmente, sem nenhum reboco ou revestimento, ou pode pintá-los
e texturizá-los. Porém, assim como na primeira opção, é necessário fazer a
impermeabilização e a manutenção constante, para evitar o aparecimento
de fungos e limo. Além disso, essa opção pode custar mais.

Como fazer uma parede de tijolos aparentes
Construindo do zero
Existem algumas formas de criar uma parede de tijolos aparentes.
A primeira, claro, é construir a parede já com esse objetivo. Nesse
caso, você deverá excluir tomadas do seu projeto. Mas é importante
que esse trabalho seja feito por um profissional, que definirá quais os
materiais, como o tipo de tijolo e argamassa, mais adequados.

Tijolinhos fake
Mas se você não quer investir ou ter o trabalho de uma obra, você
pode simular o efeito de tijolinhos à vista, com opções mais simples de
revestimento. Hoje, existem diversas opções: papel de parede, EVA,
isopor ou até mesmo grafite. Além de serem mais fáceis de aplicar,
são mais baratos e demandam menos manutenção. Essa é uma boa
opção para quem mora de aluguel e não pode fazer grandes mudanças
ou apenas não quer gastar muito para mudar o visual da casa.
Também é fundamental o uso de um impermeabilizante. Assim, você
mantém sua parede de tijolinhos aparentes protegidas contra pó, fungos
e umidade.
Revestir a superfície com tijolos
Outra forma é revestir a parede com os tijolos cortados pela metade,
para não tomar muito espaço. Também é indicada a contratação de mão
de obra profissional neste caso.
Isso porque, antes de tudo, é necessário preparar a parede antes de
aplicar os tijolos. Ela deve estar limpa e livre de umidade, ou então os
tijolos podem se descolar.
Além disso, eles deverão ser empilhados e colados na parede com
argamassa, que não deverá ficar aparecendo. Ou seja, você deverá passar
a argamassa somente no lado que será fixado à parede.

Cozinha pequena: 5 dicas para otimizar o espaço
Com projetos de casas cada vez menores, ter uma cozinha pequena já é quase um padrão para muitas pessoas. Por isso, é preciso se
organizar para ter um espaço que seja ao mesmo tempo funcional e bonito. Atualmente, 63% dos lançamentos de prédios na cidade de
São Paulo, por exemplo, possuem menos de 50 m². Este número representa um aumento de 23% em relação a 2013, segundo o Secovi
(Sindicato de Construção Civil).
Isto acontece porque há cada vez mais procura por imóveis com um preço mais em conta e cada vez mais pessoas em busca de lugares
para morar. Por isso, é muito comum encontrar imóveis com 40 m², 30 m² ou até mesmo 25 m².
Com isso, os cômodos da casa são ainda menores do que estamos acostumados. Salas, quartos, cozinhas e banheiros tendem a ser mais
compactos ou até mesmo misturados em um único ambiente. Assim, é necessário aproveitar ao máximo o espaço do projeto. Mesmo
compacta, a cozinha pode ser bem decorada e oferecer praticidade. Veja algumas ideias que irão jogar a seu favor em cozinhas compactas.
Leve em consideração o triângulo geladeira-pia-fogão
O triângulo geladeira-pia-fogão é o que vai guiar a circulação na cozinha. Essa é uma regrinha bem básica e geral para quem está
construindo uma casa e quer uma cozinha funcional.
A ideia é dispor desses itens de forma que formem sempre um triângulo imaginário. Isso, de acordo com estudos da área, ajuda na
circulação pelo ambiente e ainda cria um espaço confortável para cozinhar. O ideal é que a distância total entre a geladeira, a pia e o fogão
não ultrapasse 6 metros, garantindo, assim, maior mobilidade para quem for cozinhar.
Use a iluminação para acolher
Uma boa iluminação, seja natural ou artificial, é indispensável para criar sensações. Na cozinha, não é diferente. As janelas na cozinha
irão permitir a entrada da luz do dia, que traz uma iluminação bem natural para a sua cozinha, além de arejar o ambiente. Por isso, é interessante deixar as janelas livres. Dessa maneira, você tem um ambiente iluminado e fresco, mesmo em espaços pequenos e com muitos
itens, como móveis e eletrodomésticos.
Assim Eu Gosto
Em segundo plano, use luzes brancas. Elas podem ser a luz central da sua cozinha, mas também podem estar distribuídas em pequenos
focos de luz e fitas de led, que irão criar focos em áreas de trabalho, como bancadas e a pia.
Instale armários, prateleiras e puxadores nas paredes
Uma boa saída para aproveitar o espaço e manter o ambiente organizado é distribuir os objetos da cozinha em prateleiras que fiquem
ao alcance e contribuam para a decoração.
Nichos também são uma ótima alternativa para guardar os utensílios sem ocupar um espaço útil da cozinha. Quando colocados em
cima de bancadas, os nichos viram uma decoração integrada.
Cavas são buracos redondos ou quadrados, feitos nas portas dos armários, que servem para abrir e fechar os móveis. Este recurso
está em alta, pois são fáceis de instalar e economizam um bom dinheiro, que seria gasto com puxadores. Faixas de couro e puxadores
embutidos na marcenaria também vêm sendo bastante utilizados nos projetos, já que ajudam a poupar espaço que os puxadores mais
tradicionais ocupam.
Eletrodomésticos embutidos
A marcenaria planejada costuma ser a melhor solução para ambientes com espaço reduzido. Na cozinha, embutir os eletrodomésticos
nos móveis salvam uma boa quantidade de espaço e ainda cria um visual moderno.
Integre a cozinha com a sala
As cozinhas americanas têm ganhado bastante espaço, inclusive no Brasil, uma vez que são uma ótima maneira de integrar os ambientes. Nesse estilo, não há paredes separando a cozinha da sala de estar ou de jantar. Uma bancada faz essa divisão, servindo também
como mesa para fazer as refeições.
Assim, você garante maior interação entre as pessoas nos dois cômodos e ainda garante um melhor aproveitamento do espaço.

Ideias Decor

Lavanderia: como transformar o espaço
sem perder a funcionalidade
A lavanderia ou área de serviço, que é utilizada para lavar e passar roupas e guardar produtos de limpeza, muitas vezes é um espaço pequeno que acaba ficando mal
organizado e utilizado. Por isso, é importante traçar um projeto bem legal que irá
trazer funcionalidade ao espaço. Tudo isso com um toque especial.
A concretização do projeto de uma casa é um sonho realizado para muitos. Cerca
de 53% de brasileiros que ainda não possuem um ímovel, dizem que a casa própria
é uma prioridade.Por isso, quando o sonho se concretiza, áreas em que os moradores passam mais tempo acabam ganhando mais atenção. Isso faz com que outros
cômodos fiquem de lado ou se tornem um depósito, como é o caso da lavanderia.
Marie Kondo, uma especialista em organização, diz que “Quando experimentar
o que é ter uma casa realmente organizada, [o dono] sentirá como todo seu mundo
ficará iluminado”.
Tendo isso em vista, separamos algumas dicas que irão ajudar a organizar este
ambiente da casa, sem deixar de lado a praticidade que uma área de serviço tem
que ter.
Como aproveitar melhor o ambiente
Guarde objetos em caixas e cestos
Muitas vezes o que pode transformar a área de serviço em caso são os objetos
que acabam vindo de toda a casa para este ambiente. Assim, é legal ter lugares para
guardá-los sem que isso cause um desconforto visual. Cestas e caixas são uma ótima opção para que os objetos estejam seguros e colocados de forma organizada e
funcional.
Use armários e prateleiras
Nem sempre é possível guardar tudo em caixas, porque muitas vezes é necessário ter as coisas à vista. Dessa maneira, para transformar o espaço sem perder a
sua funcionalidade, instale armários nas partes superiores e laterais do ambiente e
otimize o ambiente mantendo sua funcionalidade.Além disso, também libera mais
espaço para eletrodomésticos e outros utensílios maiores.
Crie um sistema para separar as roupas
Separar o tipo de roupa suja pode ajudar a manter a estabilidade do ambiente.
Isso sem correr o risco de manchar as roupas na hora de colocar na máquina de lavar
e ainda evita um acúmulo excessivo no cesto.
Arranje um espaço para pendurar as roupas
Ter um espaço para pendurar cabides irá facilitar o trabalho na hora de passar as
roupas, porque permite que as peças com tecidos que amassam facilmente fiquem
mais estáticas.
Aproveite os cantos
Usar o espaço ao seu máximo pode ser uma boa saída para guardar produtos.
Por isso, na falta de espaço aproveite os cantinhos com organizadores estreitos que
irão manter a funcionalidade de um armário, mas otimizando o espaço que você tem.

Quarto do bebê: dicas para montar um espaço funcional
e seguro
O quarto do bebê vira o centro das atenções da casa, quando se descobre
que a família vai ganhar mais um integrante. Montar esse espaço é uma atividade que traz grandes alegrias para os pais, que estão ansiosos pela chegada
do filho. Mas essa é uma tarefa que exige planejamento e dedicação.
A primeira coisa que temos em mente na hora de montar o quarto do bebê
é que ele seja lindo e alegre. Porém, tão importante quanto isso é que ele seja
funcional e seguro. Esse também será um espaço dos pais, que irão usar o
ambiente, a maior parte do tempo, para cuidar do bebê.
Além disso, os bebês crescem muito rápido. Em pouco tempo, o berço
dará lugar a uma caminha, a poltrona de amamentação dará lugar à caixa de
brinquedos, aos materiais escolares etc. Por isso, é vantajoso considerar essas
mudanças desde o planejamento do quarto.
Reformando o quarto do bebê: planejamento
O ideal é que você comece a reforma o quanto antes. O cômodo deve estar pronto até o sétimo mês da gestação, assim você evita que o bebê tenha
contato com cheiro de tinta e pó. Também é importante lembrar que as lojas
de móveis levam de 30 a 40 dias para entrega. Tenha esse prazo em mente
para evitar imprevistos e atrasos. Você vai querer o quarto completo quando
seu bebê chegar.
Uma dica para agilizar esse processo é fazer uma check list do que precisa
ser mudado no quarto para receber o seu bebê. Precisa trocar piso, janela,
porta? As paredes precisam de pintura? Quais profissionais vou precisar
contratar? Posso aproveitar os móveis que já tenho, ou preciso comprar algo
novo? Tendo todas essas informações em mãos, fica bem mais fácil agilizar
a reforma.
Pisos e Paredes
O piso pode ser uma armadilha, causando quedas, juntando pó e dificultando a limpeza. Por isso, escolha pisos que tenham as seguintes características:
● macio;
● antiderrapante;
● antialérgico;
● térmico;
● fácil de limpar.
Uma sugestão que reúne todas essas características é o piso vinílico. Ele
tem uma grande variedade de estampas, para combinar com qualquer estilo
de decoração.
Falando em decoração, na hora de escolher as cores, opte por tons mais
neutros. Além de serem menos incômodas para o bebê, vão tornar mais fácil
a adaptação do quarto no futuro.

Móveis
Escolha móveis que respeitem o espaço disponível sem comprometer a
circulação. Dispor esse móveis colados à parede também ajuda nesse sentido.
Além disso, eles devem ser móveis multiuso, de fácil manutenção e que possam
ser usados no futuro. Existem opções de móveis que podem ser adaptados para
diversos usos. Móveis que abriguem gavetas também ajudam a manter tudo
organizado a todo tempo. Tudo isso vai te ajudar a aproveitar melhor o espaço.
Inclusive, evita que você descarte toda a mobília quando a criança for maior.
Quanto à disposição dos móveis (e objetos), é importante lembrar que o
quarto deve ser funcional para os pais. É ali que irão amamentar o bebê, fazer
as trocas de fralda, de roupa. Algumas dicas podem facilitar essas tarefas:
● móveis na altura certa para a troca;
● cômoda e cestos de roupa próximos ao trocador;
● cadeira de amamentação do lado contrário ao da porta (evitando fachos
de luz e correntes de ar durante a amamentação);
● roupas separadas por tamanho;
● itens da troca de fralda na parede, próximos ao trocador.
Com criança em casa, a preocupação com a segurança deve
ser dobrada. Confira alguns pontos que devem ser observados:
● os móveis devem ser ergonômicos e com certificado de segurança;
● o berço não pode estar muito próximo da janela, ou exposto a correntes
de ar, e deve seguir as normas de segurança (saiba mais no site do Inmetro);
● escolha cortinas fáceis de lavar, que evitem o acúmulo de pó, como as
de algodão;
● tapetes devem ser antialérgicos, antiderrapantes, de preferência de
fibra sintética (como nylon, polipropileno e poliéster).

