


As tabelas a seguir foram criadas para propor exercícios de 

auto-observação e cuidado. É importante lembrar que cada 

pessoa é muito diferente uma da outra, e não são as mesmas 

coisas que fazem bem, ou são necessárias para todas as pessoas.

Faz parte do exercício de auto-observação perceber quais são as 

tarefas, atividades e cuidados que me fazem bem, me organizam, 

que preciso ou desejo.

Mas não esqueça: não devemos transformar o preenchimento 

das tabelas em mais uma obrigação ou cobrança, a ideia é 

construir momentos gostosos, de respiro, de diálogo de cada 

pessoa com ela mesma.



DICA: você pode escrever no verso da folha um pouco sobre o que você está 
vivendo naquele dia, porque assim, quando for rever os registros, você 
poderá eventualmente traçar paralelos entre um momento e outro.

passo a passo - “fotografias”

As “FOTOGRAFIAS”, podem ser usadas diariamente ou 

semanalmente, veja como se encaixa mais a sua rotina ou desejo;

São dois tipos de registro, uma “fotografia mais geral” e outra 

relacionada diretamente a emoções e sentimentos. Em cada uma 

delas você encontra na versão de registro diário, ou por período. 

Tente buscar alguma regularidade nesse exercício, portanto, não 

coloque para si um desafio maior do que poderá cumprir. Se 

diariamente for difícil, mas você achar uma semana muito tempo, 

experimente fazer a cada dois ou três dias.

Imprima suas tabelas na Edição Especial Outubro Rosa A4 75g/m².

A linha em branco da “fotografia” geral é para que você possa 

acrescentar outros itens que queira observar. 

Tente não julgar o que observar. Pense nesse exercício como uma 

“fotografia” de como estão sendo os seus dias. Depois de ter 

experimentado por um tempo razoável, três, cinco, seis meses,vale 

dedicar um tempo para ver o que esses registros podem te contar 

sobre você!

saber de mim



geral do dia

SAÚDE
PSICOFÍSICA

TEMPO 
DE TELAS

RELAÇÕES

SONO

ALIMENTAÇÃO

Caminhei

Fiquei mais 
tempo que

gostaria

Elogiei
alguém

Dormi bem

Comi alimentos
que não me 
fazem bem

Me exercitei

Usei só o 
tempo necessário

Chateei
alguém

Dormi pouco

Experimentei 
um sabor novo.

Qual? O que achei?

Me alonguei

Me desliguei
das telas

Fiquei chateada/o
com alguém

Tive pesadelo

Escolhi alimentos
que me

fazem bem

Coloquei atenção
na minha respiração

Nem vi o dia
fora das telas

Conheci alguém
bacana

Lembrei dos 
meus sonhos

Bebi bastante 
água

Me espreguicei

Não fiquei 
conectada/o às
 telas até tarde

Falei com alguém
que não falava

há tempo

Desconectei de 
assuntos tensos 

no período da noite

Senti algum tipo
de desconforto
gástrico. O que?

Senti algum 
desconforto 
físico. Qual?

Escolhi outros 
recursos para 
momentos de

lazer e descanso

Tive empatia
com outra

pessoa

Fui diminuindo 
a exposição a luz 
nos momentos 
antes de dormir

Comi frutas, 
verduras e 

legumes

data: /       /



geral do período

SAÚDE
PSICOFÍSICA

TEMPO 
DE TELAS

RELAÇÕES

SONO

ALIMENTAÇÃO

Caminhei

Fiquei mais 
tempo que

gostaria

Elogiei
alguém

Dormi bem

Comi alimentos
que não me 
fazem bem

Me exercitei

Usei só o 
tempo necessário

Chateei
alguém

Dormi pouco

Experimentei 
um sabor novo.

Qual? O que achei?

Me alonguei

Me desliguei
das telas

Fiquei chateada/o
com alguém

Tive pesadelo

Escolhi alimentos
que me

fazem bem

Coloquei atenção
na minha respiração

Nem vi o dia
fora das telas

Conheci alguém
bacana

Lembrei dos 
meus sonhos

Bebi bastante 
água

Me espreguicei

Não fiquei 
conectada/o às
 telas até tarde

Falei com alguém
que não falava

há tempo

Desconectei de 
assuntos tensos 

no período da noite

Senti algum tipo
de desconforto
gástrico. O que?

Senti algum 
desconforto 
físico. Qual?

Escolhi outros 
recursos para 
momentos de

lazer e descanso

Tive empatia
com outra

pessoa

Fui diminuindo 
a exposição a luz 
nos momentos 
antes de dormir

Comi frutas, 
verduras e 

legumes

ano:a/       /       



geral do dia

cansaço

libido

depressão

zanga

melancolia

mal humor

curiosidade

solidariedade

rabugice

impaciência

esquecimento

vontade de rir

desaponto

atração

afeto

sensualidade

estranheza

plenitude

diversão

vergonha

amor

desassossego

desejo

ansiedade

desconfiança

preocupação

tédio

carinho

sono

relaxamento

força

solidão

pânico

medo

criatividade

precaução

ciúme

paixão

animação

excentricidade

coragem

exaustão

atenção

inspiração

estresse

produtividade

alegria

renovação

empatia

foco

ternura sonolência momento caseiro tristeza insegurança entusiasmo

data: /       /



cansaço

libido

depressão

zanga

melancolia

mal humor

curiosidade

solidariedade

rabugice

impaciência

esquecimento

vontade de rir

desaponto

atração

afeto

sensualidade

estranheza

plenitude

diversão

vergonha

amor

desassossego

desejo

ansiedade

desconfiança

preocupação

tédio

carinho

sono

relaxamento

força

solidão

pânico

medo

criatividade

precaução

ciúme

paixão

animação

excentricidade

coragem

exaustão

atenção

inspiração

estresse

produtividade

alegria

renovação

empatia

foco

ternura sonolência momento caseiro tristeza insegurança entusiasmo

geral do período ano:a/       /       


