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Use uma lista de afazeres ou uma agenda. 
Geralmente, mantemos uma lista de afazeres em nossa mente, que nunca anotamos em lugar 
nenhum. Isso nos estressa e ocupa recursos mentais desnecessariamente. Anotar o que temos 
que fazer não só garante que não esqueçamos nada, como também reduz o estresse. 

Priorize suas tarefas. 
Concentre-se em completar as tarefas mais importantes e as mais rápidas primeiro. Se alguns 
dos itens na sua lista levarão apenas cinco minutos para serem finalizados, faça-os primeiro, e 
observe a sensação de eficiência que você vai sentir. 

Divida grandes tarefas em etapas. 
É fácil nos sentirmos sobrecarregadas quando temos uma tarefa muito grande diante da gente. 
Dividi-las em estágios pode nos ajudar a começá-las, o que muitas vezes é a parte mais difícil. 
Por exemplo, escrever um artigo pode ser separado em etapas como fazer pesquisa, preparar 
um esboço e escrever um parágrafo introdutório. 

Limite distrações. 
Passe alguns dias registrando quanto tempo você perde em distrações como redes sociais ou TV. 
Então, tente cortar algumas destas distrações (as que você gosta menos), e agende um horário 
para as que você gosta. Mas lembre-se sempre de colocar um alarme para que você saiba 
quando voltar ao trabalho. 

Se você não puder limitar suas distrações, fique longe delas. 
Se você sabe  que vai sucumbir às distrações, afaste-se delas. Crie limites claros entre o trabalho 
e a diversão, colocando (por exemplo) o telefone no modo "Não Perturbe", desligando-o ou 
isolando-se em alguma parte da casa onde você consiga focar no trabalho. Faça as mudanças 
necessárias para que você possa se concentrar. 

Agende um tempo de descanso entre as tarefas. 
Planeje chegar aos compromissos 15 minutos mais cedo, e  traga algo para fazer no caso de ter 
que esperar. Agendar algum tempo de buffer ajudará a reduzir seu estresse quando as coisas 
inevitavelmente demorarem. 

Permita-se ser menos que perfeito. 
Se você tentar completar cada tarefa com perfeição, algumas de suas outras responsabilidades 
não serão feitas. Concentre-se em completar tudo a um nível aceitável e retorne depois para 
melhorar seu trabalho, se tiver tempo. Mas termine, finalize, conclua e siga adiante. 


