


   É um sistema criado pelo designer Ryder Carroll que tem 
como objetivo «acompanhar o passado, organizar o presente 
e planear o futuro». Desde que foi divulgado pela primeira 
vez, em 2015, através de um vídeo explicativo no Youtube, 
são cada vez mais os adeptos deste diário único e muito 
especial. 
   A ideia da Agenda Bullet é ajudar-te a estruturar a tua vida 
através de um sistema simplificado que te levará a alcançar 
os teus objetivos pessoais e profissionais. Planeando eventos, 
horários e compromissos, e monitorizando hábitos e atividades 
é possível melhorares a produtividade e o bem-estar geral.
   Este diário é personalizado e feito por ti, que o vais usar. 
É importante que uses símbolos de compreensão fácil e que 
cries secções ajustadas às metas de longo e curto prazo.
   Para Ryder Carroll é fundamental «viver com intenção», 
e este método ajuda-te a concentrar o tempo e a energia naquilo 
que realmente importa, a nível pessoal e profissional. 
   Isto é uma agenda e um diário num só caderno, e permite--
te focar e ser mais eficaz no dia a dia. Uma Agenda Bullet 
guarda o passado, ajuda a viver o dia a dia de forma cons-
ciente e com mais tranquilidade, transformando os interes-
ses em objetivos concretos e definindo metas realistas.
   Não são precisas grandes habilidades artísticas para criar uma 
Agenda Bullet e também não há um método único, ou certo, 

o importante é que seja eficaz para ti. Vamos a isto?





   As entradas devem ser sempre curtas e objetivas – afinal, 
bullet quer dizer bala, mas também designa os pequenos símbo-
los usados no início das frases, quando se fazem listas. A sina-
lética serve para identificares rapidamente as atividades. Para que 
tudo fique bastante claro, cada uma das entradas deve ser ante-
cedida de um símbolo. Podes escolher a sinalética que melhor se 
ajusta a ti - a principal característica deste método é a possibili-
dade de personalização total. Tem só cuidado para não exagerares 
na quantidade de símbolos, porque um código muito extenso pode 
atrapalhar. 
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   O que é que desejas para os próximos 365 dias? Quais são os teus 
objetivos? Anota aqui o que queres para ti e para a tua vida. Beber 
mais água, praticar mais desporto, iniciar uma alimentação mais 
saudável, rir e dançar mais? Fazer meditação ou yoga? Começar um 
projeto que andavas a adiar? Qual vai ser o teu mantra? Define-o!

Beber mais água
Praticar desporto

10



   Uma forma de personalizares ainda mais a tua Agenda Bullet é atra-
vés do desenho de várias caligrafias. Vais aprender a desenhar fontes 
mais simples e outras mais complexas, e depois podes misturá-
-las e criar uma nova, tua. Ao mesmo tempo que treinas a caligrafia, 
podes brincar com os diversos tipos de letra e usá-los para tornar as 
várias secções mais criativas e apelativas.
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   Esta secção corresponde à parte da agenda e é importante para 
planeares a tua semana. É onde apontas as atividades diárias, 
de forma mais detalhada, assim como tarefas, compromissos 
e anotações importantes. É comum ser desenhada de modo a que 
se veja a semana inteira, dividida por dias, em caixas ou colunas 
e linhas.
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segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

sábado domingo
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   Usa este tipo de registo para perceberes se estás a conseguir cum-
prir com os teus objetivos diários. Acompanha a tua saúde física e 
mental, os teus bons hábitos e as rotinas que gostavas de implemen-
tar. São as tuas escolhas! 
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