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1 Tenha objetivos 
claros e realistas 



Coloque na sua rotina 
atividades que você 
deseja iniciar e continuar 
fazendo todos os dias. 
Além disso, não agende 
mais do que pode fazer.



2 Não espere a 
segunda-feira 
para começar (a 
menos que seja 
domingo e não 
tenha nada aberto 
para resolver sua 
situação)



Esperar pela segunda-feira 
te dá tempo suficiente para 
encontrar uma nova 
desculpa, e o ciclo se repete 
na semana seguinte.



3 Não sabote a 

realização de uma 

atividade 

importante com 

uma distração



Aquele "Vou assistir só um 

episódio e começo a estudar" 

pode ser uma distração 

perigosa.

Respeitando o seu próprio

ritmo, evitando as coisas que

são distrações para você,

fica mais fácil de concluir as

tarefas propostas para

aquele dia. Depois disso, é a

hora ideal para

recompensas.



4
Escolha um horário 

favorável para 

preencher a 

agenda e 

mantenha esse 

horário



É mais fácil manter a rotina de 

organização quando existe 

um momento disponível e 

reservado para isso. Encontre 

o momento , seja ele semanal, 

diário, ou como achar melhor.



5
Remova pequenos 

obstáculos



Deixar sua roupa separada na 

noite anterior, comida 

congelada para a semana, 

bagagem organizada com 

antecedência e seus itens de 

academia na mochila podem 

poupar tempo e evitar desvios 

nos planos. Tire um tempo 

para adiantar detalhes e 

facilitar a execução dos 

afazeres.



6 Use ferramentas 

visuais para não 

planejar tarefas 

demais para o 

mesmo dia



Usar um calendário para 

marcar as tarefas 

agendadas ou alguma outra 

ferramenta visual permite 

que você esteja mais 

consciente da quantidade de 

tarefas para cada dia. Isso 

evita sobrecargas e choques 

de horário entre atividades.



7
Otimize a ordem de 

realização das 

atividades



Priorize atividades de acordo 

com a urgência, o tempo 

necessário para realizá-las e 

a energia gasta para tal. 

Assim, você diminui as 

chances de atrasos e  de ter 

sua disposição esgotada 

antes de concluí-las.



8
Faça uma coisa por 

vez e faça por 

completo



Evite começar muitas tarefas 

simultaneamente e não 

concluir nenhuma com 

qualidade. Faça uma coisa 

por vez e por completo, 

evitando pausas antes da 

conclusão. Se uma atividade 

tem ciclos de espera com 

tempo hábil para outra 

(como lavar a louça 

enquanto o arroz está no 

fogo), fazê-las 

simultaneamente é eficiente.



9 Separe alguns 

minutos do seu dia 

para praticar 

mindfulness



O exercício de atenção plena 

é fundamental para reduzir a 

ansiedade, aumentar a 

concentração e aliviar o 

estresse. Consequentemente, 

você poderá usufruir dos 

benefícios da técnica para ter 

mais disposição, foco e 

determinação no seu dia, 

fazendo com que ele seja 

mais produtivo.



10 Comece agora!



A única forma de vencer a 

procrastinação é começar 

imediatamente. Tire o seu 

corpo da inércia e dê a ele o 

ritmo que você precisa para 

fazer tudo que tem para 

fazer. É um processo e você 

levará o seu próprio tempo, 

mas dar o primeiro passo já 

o leva mais a frente.



Pode ser difícil começar, mas 

uma vez que você estiver 

melhorando seu ritmo, vai 

desejar ter começado antes.

Quanto mais ativo você é, 

quanto mais resultados você 

vê e quando sua relação 

com o tempo e disposição 

mudam, você passa a querer 

fazer sempre mais.



Portanto, a hora de por tudo 

isso em prática é agora.

Comece já!
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