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Somos a primeira revista digital

independente e colaborativa feita por

mães. Lançada em 2017, ela é feita por

mulheres que querem mostrar sua

maternidade de forma real e fazer do

mundo digital uma rede de apoio

entre outras mulheres, que também

são mães. Através de conteúdo e

informação tornamos mulheres

protagonistas da própria história.

 

sobre nós



Sou Joice, lancei a
revista com intuito de
ajudar outras mulheres
que, assim como eu, não
tivera informação e
apoio suficientes durante
a gestação e o dia a dia
materno. Tenho 31 anos,
pós-graduanda em
Comunicação e
Marketing Digital. 
 

fundadora



 

temos
especialistas

PSICÓLOGAS

Com o "Saúde mental

das mães importa", as

psicólogas atendem

nossas leitoras a preço

social, além disso,

compartilham

conteúdo sobre saúde

mental na gravidez e

no cotidiano da mãe.

PEDAGOGAS

As profissionais de

Pedagogia levantam

pontos importantes

sobre educação,

práticas saudáveis

entre crianças e

escola e auxílio aos

pais sobre práticas

escolares.

ADVOGADAS

Essas profissionais

escrevem artigos que

envolve toda a área

do Direito, exclusivo

para mães. Tirando

dúvidas e

informando sobre

pensão, separação e

direitos.



N
MAIS DE 300 TEXTOS PUBLICADOS

M
E
R

Ú

O
S

9 COLUNISTAS

47 CATEGORIAS

10 PÁGINAS

2 A 3 TEXTOS PUBLICADOS POR

DIA



colunas
Além dos textos enviados por leitoras, temos colunistas que
falam, mensalmente, sobre um tema específico de acordo
com a  sua vivência

Matenidade
Atípica, autismo,
crianças especiais

A-típica
maternidade Maternidade

negra, racismo,
mulher negra

Corpo,
gordofobia,
maternidade

Corpo fora
da caixa

Nós,
mulheres
negras



colunas
Além dos textos enviados por leitoras, temos colunistas que
falam, mensalmente, sobre um tema específico de acordo
com a  sua vivência

Puerpério,
cuidados com o
bebê, gravidez

Mãe de
primeira
viagem

Diário de
uma mãe
deficiente
visual
Inclusão,
deficiência visual,
preconceito

Alimentação,
corpo, bem estar,
autocuidado

Autocuidado:
Questão de
sobreviência



colunas
Além dos textos enviados por leitoras, temos colunistas que
falam, mensalmente, sobre um tema específico de acordo
com a  sua vivência

Crônicas sobre
maternidade

Maternidade
(em)crônica

Economia
das Mães

Educação
financeira

Culpa materna,
mães narcisistas,
filhos adotivos

Nasce uma
mãe, nasce
uma culpa



público

96% mulheres

25 a 34 anos (39%)

35 a 44 anos (28%)

7% homens

25 a 34 anos (3%)

35 a 44 anos (2%)



na mídia



FACEBOOK

11.000
 

TWITTER

708
 

INSTAGRAM

2.126
 

mídias sociais

CLIQUE PARA ACESSAR

https://www.facebook.com/maesqueescrevem/
https://twitter.com/MaesQueEscrevem
https://www.instagram.com/revista_maes_que_escrevem/


layout



versão PDF
Oferecemos gratuitamente a versão em PDF da revista



encontros
Realizamos encontros desde 2016, o intuito é falar sobre
maternidade. Já tivemos psicólogas, advogadas e assistentes
sociais como mediadoras.



encontros



buscamos parcerias

Por este ser um projeto social, sem fins lucrativos,
buscamos empresas e marcas que abracem a causa.
Precisamos de apoio para eventos, cursos e palestras, além
de documentários. Então, se você é uma empresa ou
pessoa e quer ter o nome da sua marca envolvida com este  
projeto, que faz a diferença, entre em contato ou caso
queira fazer uma doação, temos um financiamento coletivo
no Catarse! Clique abaixo.

financiamento coletivo

https://www.catarse.me/maes_que_escrevem


fale com a gente

maequeescreve@gmail.com
maesqueescrevem.com.br

whatsapp: 11 9 5348-8417

https://maesqueescrevem.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511953488417


muito
obrigada!


