
Cuide do seu corpo
Tente praticar exercícios  em casa, se alimentar de 

forma saudável e beber muita aguá. 
Relaxar, praticar alongamento, além de evitar o 

abuso de álcool. Isso faz a diferença em sua saúde 
física.

Faça coisas que gosta
Ouça uma boa música, faça um curso online, leia aquele 

livro esquecido, assista aquela séria que te recomendaram. 
Aproveite o #ficaemcasa para isso.

Dê atenção a você
Utilize práticas que ajudam a estar em consciência plena, 

pode ser meditação, yoga ou a que preferir. 
Essas práticas nos tiram no piloto automático e nos levam ao 

controle de nossa concentração.  É aquela famosa frase: 
Esteja atento ao momento presente, o agora!

 Tente estabelecer rotinas
Estabeleça diariamente uma rotina de trabalho e auto 

cuidado, isso ajudará o dia acontecer de forma leve, 
organizada e tranquilo.

Conecte-se com as pessoas
Tire uma parte do seu tempo livre para conversar com outras 

pessoas e interagir com os que estão na sua casa e/ou no 
trabalho. 

Fale sobre trabalho, estudo, como está sentindo tudo isso. Não 
se isole, aproveite a tecnologia que está a nosso favor e faça 

uma live com dicas de como está lidando com isso, vídeo 
chamada com a família e amigos. Conecte-se. 

Cuidado com o excesso de informações
Tente não ficar conectado o tempo todo com as notícias, isso 
aumenta a sensação de incertezas e aumenta preocupação. 

Filtre a quantidade e qualidade das informações que recebe 
e lembre-se de ver e partilhar informações positivas

Viva todo e qualquer momento. 
Todos valem a pena! A agora é hora de ser... família,  ser exemplo, 

ser forte, corajoso, bondoso, ser sensível e ser amigo! 

Pratique a resiliência
Tente perceber o que vamos aprender com tudo que 
estamos passando. Olhe a situação de forma realista 

sem entrar em pânico. Descubra qual o seu melhor 
jeito de passar por tudo isso e lembre-se que isso não 

durará para sempre. Nesse momento protagonismo e fé 
são os melhores ingredientes. 

Que tal dicas de ouro para este momento?!
Afinal, haverá um mundo após esta crise. 

Então, bora se fortalecer.

 Aproveite para colocar as cosias em ordem
Sabe aquela arrumação dos armários, de documentos, 

fotos no computador, e-mails acumulados ou as plantas 
das casa. Aproveite e faça essas coisas que ocupam e 

relaxa sua mente. 


