
 
Cronograma do Programa de 8 semanas para redução da ansiedade 

Todos os direitos reservados a Teresa Freire CRP 01/14083 

Semana 

Módulo Aula Meditação Tarefa 

1º. M
ó
d
u
l
o    
 
1 

1. Apresentação: Ansiedade 
o mal do século 

 Questionário inicial de autoavaliação 
 

2. O que a mente faz? 

3. Um convite a mente iniciante 

Meditação n. 1 Observando os 
pensamentos e as emoções 
(fazer diariamente por uma 

semana) 

Tarefa 1: Durante a semana observe os seus pensamentos e desconfie 
deles. 
Tarefa 2: Fazer diariamente: Feche os olhos (se for confortável) e 
observe: 

✓ Em que estou pensando? 
✓ O que estou sentindo? 
✓ Como estão as minhas emoções? 
✓ Faça 10 respirações conscientes. Ou seja, sem mudar o ritmo da 

sua respiração apenas a observe. 

2º.  

4.  O que é Mindfulness ou 

Atenção Plena 

Meditação n.2: Escaneamento 
corporal: Consciência do corpo 
e Gratidão (fazer diariamente 

por uma semana) 
 

Ler a apostila e seguir observando os pensamentos, mas desta vez preste 
atenção às intenções da sua mente e quando os pensamentos forem para 
algo que você não quer traga-os de volta.  

5. O programa de redução do 
estresse baseado em 

Mindfulness, de 8 semanas 

Escreva, ao fim do dia, as atividades que o revigoraram e as que o 
exauriram, neste dia. Faça por 7 dias. Ver tabela na apostila pg. ?? 

3º.  6. As nove atitudes Mindfulness 

Meditação n.3: Os princípios 
Mindfulness, (fazer 

diariamente por uma semana) 

1. Ler sobre os princípios de Mindfulness na apostila ou em livros e 
sites; 

2. Escreva uma carta para você mesmo parabenizando-se pelos 
princípios que você já vive em sua vida e aconselhe-se: o que você 
pode fazer para vivenciar mais estes princípios: Ser paciente; Ter 
uma mente de principiante; Confiar; Não lutar; Aceitar; Deixar ir; 
Ser grato; Ser generoso (consigo mesmo: autocompaixão) 



 

4º.  
7. Ansiedade ou ansiedades? 

8: Transtornos de ansiedade 

Meditação n.4: Observar as 
dificuldades 

(fazer diariamente por uma 
semana) 

 

Diário de bordo das coisas DESagradáveis (imprimir a tabela, dos anexos, 
e escrever nela diariamente após fazer a meditação ou no final do dia). 

5º.  

9: Dicas para superar a 

ansiedade 

10: Neuroplasticidade o caminho 

para o controle da ansiedade 
 

Meditação n.5: Afirmações 
positivas e respiração 

(fazer diariamente por uma 
semana) 

 

1. Escreva, toda noite, 3 coisas pelas quais você é grato no dia; 

2. Diário de bordo das coisas agradáveis (imprimir a tabela, dos anexos, 
e escrever nela diariamente); 

3. Observe de forma consciente as suas emoções e o que acontece no 
seu corpo. 

6º.  

11: O poder de Mindfulness para 

o controle da ansiedade 

 

Meditação n.6: Meditando 
com o paladar – Treinando a 

prática informal. (fazer 
diariamente por uma semana) 

 
Durante esta semana procure 
comer em silêncio e sem usar 

o celular; 
 
 

Tarefas: 
Escreva, toda noite, 3 coisas pelas quais você é grato no dia; 
Práticas  informais:  

✓ Siga o calendário (ver anexos) durante a próxima semana. Você 
pode escolher o que fará com atenção plena em cada dia da 
semana, até se acostumar a estar no presente momento a 
momento; 

✓ b. Siga comendo com atenção plena; 
✓ Caminhe com atenção plena, passo a passo. 

12: O corpo e as vias de ação de 

Mindfulness e Autocompaixão 

 

Durante esta semana observe: 
✓ O que você sente diante de cada familiar ou amigo. O que ele 

desperta em você? 
✓ O que dispara a ansiedade em você? 

7º.  

13 Estar no presente, regulando 

as emoções com a respiração: 

calmando as emoções 

Meditação n.7: Gentileza 
amorosa 

(fazer diariamente por uma 
semana) 

 

Tarefas:  
✓ Escreva, toda noite, 3 coisas pelas quais você é grato no dia; 
✓ Esteja atento quando você se julgar e seja gentil com você 

mesmo. Sempre que perceber algum julgamento, pare e respire 
profundamente 3 vezes;  



 

14. Estar no presente, regulando 

as emoções com a respiração 

Escreva, toda noite, 3 coisas pelas quais você é grato no dia; 
Siga com o calendário e continue escrevendo toda noite e com 3 coisas 
pelas quais você é grato no dia. 
Tarefa: O acróstico P.A.R.A.R. Sempre que necessário ao longo do dia:  
P arar 
A tentar (ao corpo/sensações) 
R espirar 
A mpliar (a consciência) 
R esponder (de forma adequada) 

8º.  
15. Acalmando as emoções 

16. CONCLUSÃO 
 

Meditação 8: Sem escolha do 
foco 

Sente-se em silêncio e observe 
o que surgir, o que chamar a 
sua atenção: sinta a brisa, a 
temperatura do ambiente, 
leve a atenção para os sons, se 
o pensamento divagar, traga-o 
de volta focando na 
respiração. 

 
✓ Escreva, toda noite, 3 coisas pelas quais você é grato no dia; 
✓ Siga respirando e sendo gentil com você. 
✓ Questionário final de autoavaliação 

9º.   Bônus:  Meditação do oceano 
(autorregulação emocional 

Siga em frende no controle da ansiedade com mindfulness. 

 


