
Coloque um 
ou dois sachês 

aromatizados dentro 
de seu armário 
para mantê-lo 

perfumado.
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Sim! Não...

Usado para 
tecidos 

delicados

Usado para 
camisas de 

botão

Usado para 
preservar o 
formato dos 

ternos.

Encha suas botas 
com uma revista 

enrolada ou lenços 
de papel para 
evitar que elas 

amassem.

Guarde bolsas 
de mão, cintos 
e chapéus em 

ganchos.

Organize 
cachecóis, lenços 

e echarpes em 
porta-gravatas ou 

enrole-os em anéis 
de cortina em um 

suporte.

Guarde os itens 
menos usados na 
parte inferior do 

armário.

Mantenha suas 
peças favoritas 
na área central 

do armário.

Ganhe mais espaço 
guardando roupas 
fora de estação em 
caixas embaixo da 

cama ou em cima do 
armário.

Mantenha suas 
roupas organizadas 
de acordo com a cor 
e faça com que seja 

mais fácil 
encontrá-las.

Comece com 
uma coisa de 

cada vez.

Tire tudo de 
dentro do seu 

armário e coloque 
os itens em pilhas 

separadas por 
categoria:

Coloque tudo 
que você não 

vestiu no último 
ano na pilha de 

doação.Limpe bem 
cada espaço e 
gaveta dentro 

do seu 
armário.

Use caixas,
nichos ou inbox 
transparentes 
para organizar 

os sapatos.

Lembre-se: 
sapateiras podem 

ser usadas também 
para roupas íntimas, 

leggings e outros 
itens dobráveis.

Monte um suporte 
para seus colares e 
brincos ou use um 
organizador com 

bolsos.

  Como Organizar seu

 ARMÁRIO

madeira plástico forrados

Use os seguintes cabides para cuidar de suas roupas 
e manter seu armário organizado:

Tipos de cabides

Após alguns 
meses, aqueles que
 encontrarem-se em
 direção oposta são 

seus itens mais
 usados.

Arranje todos 
os seus cabides 
de forma que a 

parte do gancho 
esteja voltada 

para você.

As peças que 
estiverem com os 
ganchos voltados
 para sua direção 

estão prontas para 
serem doadas.

Se você comprar dois novos 
pares de meia, jogue fora 
seus dois pares mais velhos.

Se você comprar jeans novos,
doe sua calça mais velha.

Se você comprar um novo 
par de sapatos, jogue fora 
ou doe seu par mais velho.

Você usa 20% das suas roupas

80% do tempo
Assim que este 
método �xar-se
 em sua mente, 
seus hábitos de 

organização virão 
naturalmente.

Trate seu 
armário como 

a vitrine de 
uma loja de 

roupas.

Compre caixas de plástico 
extras a não ser que seja 
absolutamente necessário.

Coloque roupas que ainda 
não tenham sido lavadas 
dentro do seu armário.

Caso seu quarto seja muito pequeno, 
considere colocar sua penteadeira 
dentro do armário e instalar gavetas 
acima dela para maximizar o 
espaço vertical.

Se seu armário estiver no mesmo 
ambiente em que você se veste, 
deixe-o mais funcional pendurando 
um espelho de corpo inteiro em uma 
das portas.

Guarde roupas fora da estação 
fora do armário em inbox 
transparentes etiquetadas e com 
furos para ventilarem.

Doe todas as roupas/itens que você 
não precisa.

Combine todos os seus cabides pela 
cor ou tema. Padronagem também 
é organização!

Mantenha itens não vestíveis 
em seu armário, apenas roupas, 
sapatos e acessórios.

Sims e Nãos

O método de reciclagem

A técnica do cabide

Fato Lembre-se

Colocando seus pertences no armário

Separação cromática

Limpe todo o seu armário

Manter Guardar Doar
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“Não existe falta de espaço, o que existe é falta de criatividade”  - Tati Godoy


