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O que é a Atenção? 

A consciência significa prestar total atenção em  algo. Significa diminuir a velocidade 

para realmente perceber o que você está fazendo. 

Estar atento é o oposto de apressar ou multitarefar. Quando você está atento, você 

está sem pressa. Você está se concentrando de uma maneira relaxada e fácil. 

O cuidado acontece naturalmente às vezes. Digamos que você está se preparando para 

arremessar a bola na cesta de basquete. Você posiciona cuidadosamente seus pés na 

linha. Você olha para a cesta e sente a bola em suas mãos. Levando seu tempo, você 

balança a bola um par de vezes. Você afina todos os outros sons e dá sua tacada. 

Swoosh - sim! Muito bem feito. 

Esse foco calmo, essa forma de prestar atenção ao que você está fazendo, levando o 

seu tempo, sem pressa, com calma & - isso é você estar atento! E estar atento só 

ajudou você a dar o seu melhor. 

Por que as pessoas precisam de atenção? 

Estar atento ajuda você: 

• preste mais atenção , menas distração

• saiba mais

• fique calmo quando estiver sob  estresse

• evite ficar muito chateado com as coisas

• abrande ao invés de apressar

• escute melhor os outros

• seja mais paciente

• relaciona-se melhor com os outros

• Sinta-se mais feliz e aproveite mais as coisas

Se isso soa como uma superpotência, é! 

Estar atento ajuda as pessoas em quase todas as partes da vida. Aprender a estar atento 
quando se é jovem dá a chance de se tornar realmente bom nisso e usá-lo sempre. 



What Is Mindfulness? 
Mindfulness means paying full attention to something. It means slowing down to really notice what 
you are doing. 

Being mindful is the opposite of rushing or multitasking. When you are mindful, you are taking your 
time. You are focusing in a relaxed, easy way. 

Mindfulness happens naturally sometimes. Let's say you're getting ready to take a foul shot in 
basketball. You carefully position your feet at the line. You look up at the hoop and feel the ball in 
your hands. Taking your time, you bounce the ball a couple of times. You tune out all the other 
sounds and take your shot. Swoosh — yes! Nicely done. 

That calm focus, that way of paying attention to what you're doing, taking your time, taking it easy & 
— that's you being mindful! And being mindful just helped you take your best shot. 

Why Do People Need Mindfulness? 

Being mindful helps you: 

• pay attention better
• be less easily distracted

• learn more
• stay calm under stress

• avoid getting too upset about things
• slow down instead of rush

• listen better to others
• be more patient
• get along better

• feel happier and enjoy things more

If this sounds like a superpower, it is! 

Being mindful helps people in just about every part of life. Learning how to be mindful 
when you are young gives you a chance to get really good at it and use it always. 



Seja Um Animal!

Experimente alguns desses trechos divertidos e seja como um 

animal. 

A Cobra 

Deite-se de barriga para baixo com os cotovelos dobrados. Levante lentamente o peito para 

que seus cotovelos fiquem debaixo do peito e suas pernas retas atrás de você.

O Elefante 

Fique em pé e ereto,  depois dobre para frente. Entrelace suas mãos, balançando-as de um 

lado para o outro como a tromba de um elefante.



Be an Animal! 

Try some of these fun stretches and be like an animal. 

Cobra 
Lie flat on your tummy with your elbows bent. Slowly lift your chest so your elbows are under 

your chest and your legs straight behind you. 

Elephant 
Stand up straight, then fold forward. Interlace your hands, swinging them side to side like an 

elephant’s trunk.



A Lontra 

Deite-se de bruços com os braços na sua frente. Empurre lentamente seu peito e cabeça para 
cima, endireitando seus braços. 

O Leão 

Ajoelhe-se nas canelas, com o peito até as coxas. Inspire e expire. Em seguida, solte seu corpo 

para frente e ruge como um leão.



Otter 
Lie on your stomach with your arms in front of you. Slowly push your chest and head up, 

straightening your arms. 

Lion 
Kneel on your shins, with your chest to your thighs. Breathe in and out. Then spring your 

body forward and roar like a lion. 



A Ostra 

Sente-se reto com o fundo dos seus pés juntos. Deslize os braços debaixo dos joelhos, tocando 
o chão com os cotovelos. Inspire e expire lentamente enquanto alcança sua testa até os pés.

A Águia 

Fique de pé. Dobre levemente os joelhos. Coloque a sua perna direita sobre a esquerda. Cruze 

seu braço direito sobre o esquerdo. Inspire e expire três ou quatro vezes, depois troque de 

lado.  

Crédito para imagens: Lifehack.org 



Oyster 
Sit up straight with the bottoms of your feet together. Slide your arms underneath your knees, 
touching the floor with your elbows. Breathe in and out slowly while reaching your forehead 

to your feet. 

Eagle 
Stand tall. Slightly bend your knees. Place your right leg over your left one. Cross your right 

arm over your left one. Breathe in and out three or four times, then switch sides. 

Credit for images: Lifehack.org 



Respiração por Cata-vento

Passo 1 

Segurando o cata-vento, sentado com as costas retas e seu corpo 

relaxado.  

Passo 2 

Sopre no seu cata-vento usando longas e profundas respirações e 

observe como você se sente. Você se sente calmo e relaxado? É fácil 

ou difícil ficar quieto?  

Passo 3 

Agora sopre no cata-vento usando respirações curtas e rápidas. Como 
o seu corpo se sente agora? Você se sente da mesma maneira depois de
respirar rapidamente como  de respirar lentamente? 

Passo 4  

Agora sopre no cata-vento normalmente. Qual é a sensação? 

Passo 5 

O que você notou sobre como diferentes formas de respirar o fazem 
sentir? 



Pinwheel Breathing 

Step 1  
Holding a pinwheel sit with your back straight and your body 
relaxed.  

Step 2  
Blow on your pinwheel using long, deep breaths, and notice 
how you feel. Do you feel calm and relaxed? Is it easy or hard 
to sit still?  

Step 3 
Now blow on the pinwheels using short, quick breaths. How 
does your body feel now? Do you feel the same way after 
breathing quickly as you did after breathing slowly?  

Step 4  
Now blow on the pinwheels normally. How does this feel? 

Step 5  
What did you notice about how different ways of breathing 
makes you feel? 



Seja um cientista da alimentação! 

Para ser um cientista da alimentação você precisa se concentrar e prestar toda a sua 

atenção na experiência de comer alimentos.  Você precisará olhar para a aparência do 

alimento e  estudar seus cheiros e finalmente experimentar todos os seus sabores.  

Experimente e veja o que você pode descobrir. Você pode usar uma passa, um 

pedaço de chocolate ou uma refeição inteira para tentar estudar. Use um pedaço de 

papel para anotar suas descobertas, se quiser. 

1. Comece olhando o que você está planejando comer. O que você percebe? Que

cores você vê? A superfície é lisa, acidentada, esfarelada?

2. Agora, cheire a comida com cuidado. O que você percebe? Existe apenas um

cheiro ou você percebe muitos cheiros?

3. Agora tente usar suas orelhas. Você percebe algum som? Se você estiver

segurando algo como uma passa, tente segurá-la perto das suas orelhas e 

aperte-a suavemente. Você está desembrulhando alguma coisa? O invólucro 

enruga-se quando você o abre? 

4. Agora você pode examinar como a sua comida se sente ao toque. O que você

sente com seus dedos? A comida está quente ou fria? É suave, áspera ou

pegajosa?

5. Em seguida coloque um pedaço da sua comida na sua língua, mas não

mastigue ainda. Deixe em sua língua e perceba como ela se sente na boca.

Você já sente o gosto de alguma coisa?

6. Comece mastigando, bem devagar, apenas uma dentada de cada vez. Perceba

o sabor. É doce, salgado, amargo ou tem vários gostos diferentes?

Repare como é quando você engole Quanto tempo você pode sentir a comida 
dentro do seu corpo.

7.

Continue tentando com novos alimentos e veja o que você pode descobrir! 



Be a Food Scientist! 

To be a food scientist you need to concentrate and pay all your attention to the 

experience of eating food.  You will need to look at its appearance, study its smells and 

finally experience all its flavors.  

Give it a try and see what you can discover. You can use a raisin, a piece of chocolate 

or an entire meal to try to study. Use a piece of paper to write down your findings if you 

like. 

1. Start by looking at what you are planning to eat. What do you notice? What

colors do you see? Is the surface smooth, bumpy, crumbly looking?

2. Now, smell the food carefully. What do you notice? Is there just one smell or do

you notice lots of smells?

3. Now try to use your ears. Do you notice any sounds? If you are holding

something like a raisin, try holding it close to your ears and squeeze it gently. Are

you unwrapping something? Does the wrapping crinkle as you open it?

4. Now you can examine how your food feels to the touch. What do you feel with

your fingers? Is the food warm or cold? Is it smooth, rough, or sticky?

5. Next put a piece of your food on your tongue but don’t chew it yet. Leave it on

your tongue and notice how it feels in your mouth. Do you taste anything yet?

6. Start chewing it, very slowly, just one bite at a time. Notice how it tastes. Is it

sweet, salty, bitter or have several different tastes?

Notice how it feels when you swallow. How long can you feel the food into your 
body.

7.

Keep trying with new foods and see what you can discover! 



   
 

   
 

O QUE É COLORAÇÃO ATENTA? 

A coloração consciente nos pede que nos concentremos em apenas adicionar cor a 

uma imagem. Ajuda a pensar no que você está fazendo e a não se preocupar.  Nós 

deixamos de pensar no amanhã ou ontem, ou no que vamos fazer quando 

terminarmos. Quando você está colorindo, pense:  

"O que eu estou colorindo agora?" 

Se você se pega pensando no passado ou no futuro, traga seus pensamentos de 

volta ao que você está colorindo, descrevendo-o. Por exemplo, se você se apanha a 

pensar no passado ou no futuro, traga os seus pensamentos de volta ao que você 

está a colorir, descrevendo-o:   

"Estou pegando uma caneta vermelha e vou usá-la em todos os corações da foto". 

Não se preocupe se a sua coloração parece ou não boa. Apenas continue 

descrevendo na sua mente o que você está fazendo. Por exemplo, o que você está 

fazendo:  

“Tenho colorido nos robôs com azuis e cinzas e o fundo em amarelo". 

Nos ajuda a relaxar quando prestamos atenção ao presente e não nos preocupamos 

com o futuro ou pensamos em coisas passadas que aconteceram. Treinar sua mente 

dessa maneira nos ajuda a nos concentrar.  

"A coloração me ajuda a relaxar e me acalmar depois das tensões do meu dia".  



WHAT IS MINDFUL COLORING? 

 

Mindful coloring asks us to focus on just adding color to a picture. It helps you to 

think about what you are doing and not worry.  We let go of any thoughts about 

tomorrow or yesterday, or what we are going to do when we finish. 

When you are coloring think:  

“What am I coloring in right now?” 

If you catch yourself thinking about the past or the future, bring your thoughts 

back to what you are coloring by describing it. For example:   

“I am picking up a red pen and will use it on all of the hearts in the picture.” 

Don’t worry about whether or not your coloring looks good. Just keep describing in 

your mind what you are doing. For example: 

“I have colored in the robots with blues and greys and the background in yellow.” 

It helps us relax when we pay attention to the present and don’t worry about the 

future or think of past things that happened. Training your mind this way helps us 

to focus. 

“Coloring helps me wind down and calm down after the stresses of my day.” 

Choose pictures to color that make you happy! 
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