
AUTOCUIDADO:
 
BANHO E VESTUÁRIO
Ao levantar-se, realize sua higiene pessoal (escovar os
dentes, lavar o rosto, cuidados com os cabelo e pele,
etc) e/ou tome banho, dependendo da hora do dia ou
que você costuma fazer. Utilize roupas que estejam de
acordo com a atividade que você planeja realizar em
casa (estudar, exercitar, brincar, etc). Evite ficar de
pijama o dia todo.
 
ALIMENTAÇÃO
Mantenha tanto quanto possível, a rotina das refeições
mantendo os horários de café da manhã, almoço,
lanche e jantar semelhantes aos dias em que você
realizaria atividades rotineiras como: ir à escola,
universidade e trabalho, supermercado, etc.
 
REPOUSO E SONO
Não aproveite o isolamento social para dormir tudo o
que você não consegue dormir em situações normais
de trabalho e estudo. Mantenha uma rotina de sono,
durma de sete a nove horas e, de preferência, nos
mesmos horários.
 
EDUCAÇÃO
 
ESTUDO E TAREFA
Execute as tarefas indicadas e tente realizá-las nos
horários em que eram feitas suas aulas presenciais.
Mantenha suas rotinas de estudo e siga as
recomendações temáticas dos professores para
manter seu conhecimento.

TRABALHO
 
TELETRABALHO E PRODUTIVIDADE
O teletrabalho estrutura grande parte da rotina diária,
favorecendo a manutenção de suas agendas habituais.
Se não podes, tente substituí-las por outra tipo de
atividades produtivas (tarefas domésticas, cuidados
com outros, cuidado com animais de estimação, estudo
etc.).
 
JOGOS
 
ADAPTANDO-SE À FAMÍLIA
É a principal atividade das crianças. É importante
propor jogos conforme a idade da criança, buscando
alternativas pela internet, que exploram a criatividade.
Use jogos de mesas, de regras e simbólicos.
 
TEMPO LIVRE
 
MANTENDO-SE ATIVO E PREVENINDO RISCOS À SAUDE
MENTAL E FÍSICA.
Explore atividades para o tempo livre em algum
momento do dia. Para respeitar o isolamento social (ou
quarentena) as atividades físicas devem ser realizadas
dentro de casa. Evite atividades que podem provocar
lesões ou acidentes domésticos.
 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
 
USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA
As redes sociais permitem formas de participação
social alternativas: videochamadas, chamadas,
mensagens, lives, permitindo contato com familiares,
amigos e pessoas para acompanhar nos cuidados à
distancia. Evite ficar muito tempo nas redes sociais.
 

COTIDIANO
OCUPACIONAL

Como adaptar sua rotina durante o  isolamento
social ou quarentena.
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10 HORAS DIÁRIAS, EM MÉDIA - PRODUTIVIDADE
Atividades mais complexas que realizamos por necessidade, compromisso com outros

ou consigo mesmo.

COMO MANTER MINHA ROTINA DE OCUPAÇÃO?

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TERAPIA OCUPACIONAL
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
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12 HORAS DIÁRIAS, EM MÉDIA - AUTOCUIDADO
Atividades destinadas para o cuidado pessoal

Higiene Pessoal Alimentação Vestuário Sono e Descanso Atividade sexual

DUAS HORAS DIÁRIAS, EM MÉDIA - RECREAÇÃO OU LAZER
Atividades que favorecem a recreação pessoal. Depende do significado da atividade

para cada pessoa e de seus interesses.

Leitura Pintura Música Atividade Física Artesanato

Lavar roupas Preparar alimentos Cuidados com 
o outro

Práticas religiosas Cuidados com
animais domésticos

Jogos (para
crianças)

Estudo Trabalho Voluntariado


