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VAMOS
COMEÇAR?

QUAL O OBJETIVO
DESSE E-BOOK?

Apresentar a você
alternativas e soluções

para lidar de maneira
assertiva nesse

período conturbado,
saiba mais sobre os
cuidados e como se
prevenir em  época 

 de COVID-19.



QUEM SOU EU?
 

Me chamo Karen Ramos, sou Psicóloga
clínica e utilizo da abordagem da terapia
cognitiva
comportamental, palestrante, professora e
especialista em Gestão de Pessoas e saúde
mental. Também trabalho como facilitadora
do Grupo de Estudos em TCC, além de
coordenar supervisão individual e coletiva.
Acredito em uma
psicologia para todos, e através dela trazer
uma
melhora na qualidade de vida das pessoas,
contribuindo com o seu autoconhecimento. 
 



Meus Contatos 

SAIBA MAIS NO MEU SITE

WWW. RAMOSPSICOLOGIA
FACEBOOK: Ramos Psicologia 

INSTAGRAM: @ramospsicologia



A COVID-19 MAIS CONHECIDA COMO CORONA
VÍRUS É UMA DOENÇA CONTAGIOSA ORIGINADA DA CHINA E SE
ALASTROU PARA OS DEMAIS
PAÍSES, ONDE OS SINTOMAS SÃO SIMILARES AOS DA GRIPE. 
 
SEGUNDO A OMS, COVID-19 É UM VÍRUS INFECCIOSO PARA
ANIMAIS E SERES HUMANOS, QUE PODEM CAUSAR DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS MAIS SEVERAS EM CRIANÇAS E IDOSOS.
 
É NECESSÁRIO O PERÍODO DE QUARENTENA, PARA AMENIZAR OS
DANOS JÁ CAUSADOS PELA DOENÇA, POR ISSO, PODEMOS PENSAR
JUNTOS NAS MELHORES PRÁTICAS AO SE CUIDAR ESTANDO EM
CASA.

 
 

O que é COVID-19?

 

 
 



A
PERSPECTIVA
DO E-BOOK

 

 

PODER COLABORAR E
TRAZER ALGUMAS D ICAS

DE MANTER UM
EQUIL ÍBR IO DA MELHOR

FORMA POSS ÍVEL
DENTRO DA PANDEMIA

QUE ESTAMOS
VIVENCIANDO.



Trouxe
alguns pontos  de reflexão que nesse

momento de crise e caos podem trazer
novas possibilidades de enfrentamento.



Sem academia? Sem poder ir ao parque,
entre outros locais? Vamos colocar
a tecnologia ao nosso favor, busque vídeos
de alongamento,
condicionamento,
danças. E não podemos esquecer que
algumas academias estão oferecendo
suporte online.
São
tantas opções que  basta ir no  youtube e
aproveitar.
Não
podemos esquecer de cuidar do nosso
corpo..

1 - SAÚDE FÍSICA



Com
essa nova rotina é importante trazer em
primeiro plano as atividades que
precisam ser completadas, arrumadas e
que em decorrência da nossa rotina
frenética nem sempre é possível colocar em
prática.
Então
bora listar as 10 principais tarefas que
possam ser importantes para iniciarmos
a fase de colocando a casa em ordem,
lembrando que não importa a área vamos
focar nas dez principais atividades que
necessitam ser colocadas em ordem.

2 - ORGANIZANDO AS
PENDÊNCIAS 



 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 -
8 - 
9 - 
10 - 

3 - MINHA LISTA DE PENDÊNCIAS



4 - VELHA ROTINA E NOVA
ROTINA  
Para tudo gente, não temos mais uma
velha
e boa rotina, agora a família toda em
casa vamos convergir com uma casa e
diversas novas rotinas juntos numa maior
escala de tempo.

 
O primeiro passo para
podermos olhar para
uma nova rotina, é admitir
para si mesmo que “Nada
do que foi será
De novo do jeito que já foi
um dia
Tudo passa, tudo sempre
passará” 
Parafraseando o grande
Lulu Santos.



5 - UMA ROTINA MAIS SAUDÁVEL E PRODUTIVA? 
Gerenciar
seu tempo é a base da nova pirâmide de necessidade do ser
humano, em meio á uma
pandemia.



6 - E HOJE? NOS CONTE QUAL É A SUA ROTINA.



7 - PAPO SÉRIO
 

Nesse momento temos que olhar para
comunicação assertiva como uma grande
estratégia para  o isolamento do corona
vírus(covid19),  com esse grande agente
estressor o convívio
em alguns momentos pode ser
desgastante, assim a busca de um
equilíbrio e
paciência nessas relações vai ajudar
muito.



8 - DICAS PARA A COMUNICAÇÃO 
1 -  Não entendeu pergunte, não
subentenda
 
2. Respeitar a visão do outro
 
3. Entender que tudo bem o outro pensar
diferente
 
4. Não existe uma verdade absoluta.5
 
5. Evite discussões que por muitas vezes,
só desgastam e não levam a lugar
nenhum.



 
Temos uma grande gama de possibilidade
de cursos, palestras, l ivros on line,
documentários entre outros, e galera a
melhor parte muita mas muita coisa
gratuita.
Aproveite
para começar ou terminar aquele curso on
line que comprou e não terminou.
Vamos
juntos investir  no conhecimento.

9 - MOMENTO CULTURAL



10 - EXISTE POSSIBILIDADE DE TER LAZER NA QUARENTENA? 
Vamos precisar ampliar o olhar sobre o que é lazer. O
isolamento social, nos coloca hoje dentro de casa e vamos trazer aqui 
algumas dicas.



11 - NOTÍCIAS, FAKE NEWS, FONTES
CONFIÁVEIS E CUIDADOS  
Estamos
sendo invadidos por diversas informações,
gente vamos adotar a calma para sair
repassando tudo, busque verificar em fontes
confiáveis, tenha uma horário
estabelecido para se atualizar das informações
diárias da pandemia.
Cuidando
para que essas informações não gerem um
pânico maior.
Informação
é uma grande arma para o combate da
pandemia.



12 - DICAS DE LAZER NA QUARENTENA

 
Leia

mais, coloque uma meta
mensal para te incentivar

 
Ouça

música dos mais diversos
gostos, conheça novos

ritmosr

 
Veja

os jogos que tem em
casa



 
Não

busque apenas os
eletrônicos

 
Desenhe,

pinte sem se preocupar
com o certo ou errado

Tenha
a hora da família  onde

todos conversem



 
Jogue online

 
Marque

bate papo com a galera
via chat

 
Crie

gincanas on line,
onde cada participante

executa algumas tarefas



 
Assista

filme, séries coloque em
ordem maratone sem

exageros

 
Divida 

em suas redes sociais 
sua opinião sobre eles.

Incentive

 
Não

vire refém das redes
sociais  viva off l ine

também



13 - A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DA
SAÚDE MENTAL  
Para passarmos por esse momento crucial a
empatia, respeito
consigo mesmo e com os demais, buscar
atividades e cuidados contínuos. Como um
grande sinal de amor próprio, convido á
todos para compartilharem a ideia de
voltar mais para si sua alma, interioridade,
essência, fé da maneira que
entenda e compreenda.
Busque
manter quem você é, se ressignificando com
essa vivência.
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