


ESTE DIÁRIO PERTENCE A:

MÃE DE: 



C0M0 USAR ESTE DIÁRI0:

Este diário foi concebido para ser usado 
sem ordem específica.

Basta escolher a página que lhe parece 
mais relevante para o seu dia.

Pode registar a data e anotar uma frase que 
descreva algo que se tenha passado 

ou que tenha sentido.

Ria, chore, beba vinho, e lembre-se 
de que todos estes momentos são recordações 

da sua aventura no papel de mãe.

Partilhe as suas páginas com outros pais 
usando #EstoudeRastos.
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DATAS DE QUE SO ASSIM 
SE IRA LEMBRAR

-
-

A PRIMEIRA VEZ QUE O BEBE:

Sorriu
Teve um dente a rebentar
Se virou na cama
Gatinhou
Caminhou
Disse algo ou fez um ruído de animal

IDAS AO MEDICO:

Vacinas
Exames gerais
Consultas

-

-

Data:  Frase do dia: 



Nome do bebé:
Hora do nascimento:
Peso:
Data do nascimento:
Cor dos olhos:
Cor do cabelo:
Nome da pessoa que fez o parto: 

Cinco palavras para descrever o dia de hoje

«os rEcém-nAsciDos não pIscaM os olhOs. 
nÃO enTRe Em PARaFUsO.»

Data:  Frase do dia: 



«Só uando é preciso dar nome 
a um bebé é ue uma pessoa 
se apercebe da uantidade de 
gente de uem não gosta.»

Desenhe aqui e pinte o nome do seu bebé.

Data:  Frase do dia: 



A quem ou a que é que se deve 
o nome do seu bebé?

Que outros nomes faziam parte da lista?

Data:  Frase do dia: 



Preencha despreocupadamente esta 
página com círculos perfeitos.

(Inspire-se nas suas olheiras.)

Data:  Frase do dia: 



Use esta página para fazer uma impressão do pé 
do seu bebé com creme para a muda da fralda.

Data:  Frase do dia: 





Desenhe um postal a dizer 
«bem-vinda ao mundo dos pais».

Data:  Frase do dia: 



Antes que o seu bebé acorde da sesta, 
enumere as nove coisas que gostaria de fazer 

se tivesse um dia de folga sem a criança.
(A palavra «dormir» só pode ser repetida três vezes, no máximo.)

Data:  Frase do dia: 



«Toda a gente sabe como 
educar crianças  menos  
a ueles ue as têm.»

P. J. O’Rourke

Que conselho daria hoje ao seu filho, para 
que o lesse quando fizesse dezoito anos?

Data:  Frase do dia: 



0 pior programa de televisão que viu este mês foi:

A série que viu de uma assentada foi:

Data:  Frase do dia: 



a receita

dos paisperfeita para o bolo

1. VA A UMA PASTELARIA
2. COMPRE UM BOLO

3. COMA O BOLO

-



Enumere cinco aptidões que não tem, 
mas que adorava que o seu filho aprendesse.

«O seu filho irá seguir 
o seu exemplo  não 
o seu conselho.»

Data:  Frase do dia: 



Data:                         Frase do dia:

Pergunte a um avô ou avó 
qual o melhor conselho que tem para dar 

enquanto mãe e tome nota aqui.*

*Aviso: não prometa que 
vai seguir este conselho.



EIS ALGUNS DESENHOS MOSTRADOS A 
PAIS E TAMBEM A BEBES PEQUENOS  

PARA ESTIMULAR A VISAO.

-
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-





Com que idade teve o seu filho?
Quais foram os prós e contras?

Data:  Frase do dia: 



Desenhe aqui o contorno da sua mão 
e a do seu bebé no meio.

Nós os dois, com  e  anos.
Data:  Frase do dia: 



«Numa casa com crianças 
há amor  riso e cafeína.»

Alguma coisa lhe prometeu muito e cumpriu pouco?

Qual é o objeto relacionado com o seu papel 
de mãe sem o qual não conseguiria viver?

Data:  Frase do dia: 




