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meu 
plano de vida
18 a 24 anos de idade
NOME:
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Definição de objetivos e trabalho de planejamento de vida!
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INTRODUÇÃO

Quando você era uma criança, alguma vez já pensou sobre como seria ser um “adulto”?
Você teria se formado no ensino médio (talvez até na faculdade)? Você teria um ótimo trabalho? Você teria uma casa própria? Você estaria casado? Você teria filhos? Quais eram seus sonhos? 
Você está no rumo certo para ter todas as coisas que deseja? 
Conforme for envelhecendo, talvez descobrirá que algumas partes da sua vida são maravilhosas e outras nem tanto. Uma coisa é certa ... você não está sozinho. Amigos, familiares, relacionamentos, escola ou trabalho, o modo como você olha e sente (por dentro e por fora)... são todas as coisas com as quais você pode encontrar-se debatendo em um ou outro momento. 
Se você é como a maioria das pessoas, a parte fácil é saber qual mudança deseja fazer. A parte difícil é descobrir como alcançá-la e mantê-la. 
É aí que esta ferramenta de planejamento de vida pode ajudar. Ela auxilia a tornar os objetivos mais fáceis de serem alcançados, separando-os em etapas gerenciáveis. Além disso, oferece dicas sobre como outros adultos jovens como você alcançaram seus objetivos – eles conseguiram, e você também consegue! 
Quando você define um objetivo e trabalha por ele, coisas incríveis acontecem! Você fica cada vez mais perto do que quer e sente-se mais no controle de todas as partes de sua vida.!
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Dicas para uso do seu livreto de Planejamento de vida a fim de manter-se no rumo certo: 
Seja paciente 
A mudança leva tempo e requer prática, quanto mais você faz, melhor você conseguirá definir os objetivos e trabalhar rumo a eles.
Acompanhe e faça um diário  
Comprometa-se em acompanhar o progresso do seu objetivo.
	Leve em conta manter seu livreto com você. 

Anote o que você fez e como foi cada dia. 
Não pare de manter um diário se você desviar do rumo! Esta é uma oportunidade para descobrir o que funciona e o que não funciona para você.  
Seja verdadeiro
Este é o seu diário, ninguém mais vai olhá-lo. 
Saiba como encontrar suporte
	Verifique com seu orientador de Planejamento de vida (a pessoa com quem se encontrou pela primeira vez e quem lhe deu este livreto).

Se você se sentir confortável e seguro, converse com um membro da sua família, um adulto confiável ou um amigo.
Procure informações de uma fonte confiável (enfermeiro/médico, professor, orientador, pais/membro da família, etc.) ou pesquise on-line em: 
• Mass.gov 
• CDC.gov 
• kidshealth.org/teen/ 
(útil até mesmo para adultos jovens)

Para o meu primeiro objetivo, decidi pensar sobre como posso tirar o máximo proveito do meu:
Informe a área da Roda do bem-estar na qual você escolheu se concentrar com seu orientador de Planejamento de vida.

	Se você escreveu “Educação”, vire para a ÁREA 1.

Se você escreveu “Cuidar de você”, vire para a ÁREA 2.
Se você escreveu “Relacionamentos”, vire para a ÁREA 3.
Se você escreveu “Saúde sexual”, vire para a ÁREA 4.
Lembre-se de que você sempre pode voltar para a Roda do bem-estar que preencheu para selecionar e pensar sobre a definição de objetivos para outra área ou parte da mesma área.
Motivação 
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Para o meu segundo objetivo, decidi pensar sobre como posso tirar o máximo proveito do meu:
Informe a próxima área da Roda do bem-estar na qual gostaria de se concentrar.
Para o meu terceiro objetivo, decidi pensar sobre como posso tirar o máximo proveito do meu:
Informe a próxima área da Roda do bem-estar na qual gostaria de se concentrar.
Para o meu quarto objetivo, decidi pensar como posso tirar o máximo proveito do meu:
Informe a próxima área da Roda do bem-estar na qual gostaria de se concentrar.
Considere a possibilidade de voltar ao trabalho com seu orientador de Planejamento de vida antes de tomar a decisão de passar para um novo objetivo.
A Roda do bem-estar:
educação ou trabalho
cuidar de você 
saúde sexual
relacionamentos
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ÁREA 1:
EDUCAÇÃO OU TRABALHO
Uma coisa em relação à minha educação que eu decidi praticar para melhorar é:
3 coisas que eu posso tentar para ajudar a fazer essa mudança:

1. 
2. 
3.
(Informe o objetivo que você definiu com seu orientador de Planejamento de vida. Por exemplo: quero melhorar meu gerenciamento de tempo para que eu não esteja sempre atrasado para o trabalho.)
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Se precisar de alguma inspiração, examine esta lista de dicas que ajudaram outros adultos jovens a fazer mudanças em: 
Pontos fortes 
Faça uma lista dos cinco principais pontos fortes (algo em que você é bom que talvez possa ajudá-lo com seu objetivo). Escolha uma habilidade para praticar (por exemplo, organização, manter-se concentrado, etc.). 
Paixões 
Pense sobre como sua paixão por algo (e como você trabalha para ter sucesso ou desfrutar dessa paixão) pode ajudá-lo a melhorar em um objetivo relacionado à educação. 
Desafios 
Procrastinação: as pessoas são mais suscetíveis a procrastinar em grandes tarefas. Por isso, tente dividir as atribuições maiores em tarefas menores e específicas. 
	Falta de foco: Está com dificuldade para prestar atenção na aula ou no trabalho? Às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer para o seu sucesso acadêmico é ir para a cama uma hora mais cedo ou abastecer seu cérebro com o café da amanhã! 
Use os pontos fortes para superar desafios: 
Quando você enfrenta um desafio que não tem certeza sobre como lidar com ele, olhe sua lista e pense como você pode usar seus pontos fortes para superar esse desafio?
Escolha aqui uma estratégia para tentar:
Vou trabalhar em:

(Por exemplo, fazer uma lista de “tarefas”.)

e monitorar meu progresso a partir de

(Data)

Se há algo que eu preciso obter ou organizar antes de começar, meu primeiro passo para me preparar para fazer essa mudança será:

(Por exemplo: vou usar um calendário para manter em dia minhas responsabilidades da escola ou do trabalho.)
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Acompanhe seu progresso por 2 semanas.
Semana 1	Acompanhamento: O que eu fiz	Diário: Como foi
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Dia 6 
Dia 7
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Semana 2	Acompanhamento: O que eu fiz	Diário: Como foi
Dia 8 
Dia 9 
Dia 10 
Dia 11 
Dia 12 
Dia 13 
Dia 14

PAGE 10
Uma estratégia que eu sei que posso usar para voltar ao do caminho certo se eu precisar é:

Saberei que alcancei meu objetivo quando:
(Por exemplo: vou verificar com meu orientador de Planejamento de vida, vou procurar informações on-line confiáveis, etc.)

Se você desviar do caminho, não tenham medo!

Desviar-se do caminho é uma parte totalmente normal de fazer uma mudança ou tentar algo novo. Basta anotar isso também, para que possa fazer um plano para voltar ao rumo certo. Quando você não alcança um objetivo, você tem duas escolhas: tentar a mesma estratégia novamente ou tentar uma nova. Qualquer uma é uma boa opção – contanto que você tente alguma coisa! 
Estas 2 semanas constituem um período para você praticar – sem perfeição – novos hábitos e para saber o que funciona para você ou o que não funciona.
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Após o dia 14:

Agora que você já passou 2 semanas trabalhando em fazer mudanças em seu/sua              , 

como você percebe que está fazendo tudo com                                          ?

Faça um X na luz colorida do sinal de trânsito que mostra como esses dizeres da roda estão funcionando para você agora.

Lembre-se: 
• Marque a luz verde se as coisas estão indo bem. 
• Marque a luz amarela se as coisas estão um pouco questionáveis e poderiam estar melhor. 
• Marque a luz vermelha se as coisas não estão nada bem.

No rumo certo para o sucesso

Hora da verificação: 
Se ainda não fez isso, esta é uma excelente oportunidade para marcar um horário para conversar com seu orientador de Planejamento de vida.
	Se você marcou seu progresso com uma luz amarela ou vermelha, não se preocupe! É para isso que ele existe, e será um momento para pensar sobre o que funcionou e o que não funcionou.

Se você marcou seu progresso com uma luz verde, este será um momento para pensar sobre onde ir a partir daqui.
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ÁREA 2:
CUIDAR DE VOCÊ  

Uma coisa em relação a como eu cuido de mim mesmo que eu decidi praticar para melhorar é:

3 coisas que eu posso tentar para ajudar a fazer essa mudança:

1. 
2. 
3.
(Informe o objetivo que você definiu com seu orientador de Planejamento de vida. Por exemplo: quero comer o café da manhã todos os dias, quero me exercitar 30 minutos todos os dias, quero acordar no mesmo horário todas as manhãs.)
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Escolha aqui uma estratégia para tentar:
Vou trabalhar em:

(Por exemplo, comer o café da manhã todas as manhãs ou fazer 30 minutos de exercício todos os días.)

e monitorar meu progresso a partir de

(Data)

Se há algo que eu preciso obter ou organizar antes de começar, meu primeiro passo para me preparar para fazer essa mudança será:

(Por exemplo: abastecer minha cozinha com opções de café da manhã rápidas e saudáveis, encontrar um amigo de exercícios para me manter motivado.)

Se precisar de alguma inspiração, examine esta lista de dicas que ajudaram outros adultos jovens a fazer mudanças em: 
Alimentação saudável 
Quer ter bom desempenho em um esporte? Ficar acordado na aula? Sentir-se bem em relação ao seu corpo? Em caso afirmativo, você precisa abastecer seu corpo com os alimentos que você gosta e que fazem você se sentir forte e com energia. Para obter dicas sobre alimentação saudável, peça ao seu orientador de Planos de vida uma ficha informativa para que possa começar. 
Atividade física 
Gostaria de fazer mais exercícios? É tão simples como encontrar formas divertidas para movimentar seu corpo. Pense em dançar, andar de bicicleta, jogar basquete com os amigos ou ir caminhando para a escola. Adicionar um pouco de movimento em seu dia (todos os dias) é uma ótima maneira de começar. 
Dormir 
Você está sempre cansado? Tente criar um horário regular para acordar e dormir com base no que ajuda você a se sentir mais descansado, e mantenha-o. Está com dificuldade de adormecer? Ajude seu corpo a se preparar para dormir evitando exercícios, comer e utilizar a TV/computador uma hora antes de dormir. 
Saúde emocional 
Sempre que você se sentir ansioso ou irritado, tente este truque simples: Inspire profundamente pelo nariz e prenda a respiração contando devagar até cinco, então, lentamente, expire pela boca contando ainda mais devagar até 10. Faça isso cinco vezes. 
O trabalho escolar ou as responsabilidades estão lhe deixando pressionado? Faça listas de “tarefas” e divida as tarefas em partes menores para ajudar que pareçam mais gerenciáveis. 
Saúde espiritual 
Pratique a gratidão: todo dia, anote pelo menos uma coisa pela qual você é grato – isso vai melhorar seu sentimento de ligação a uma sensação de significado além de si próprio.
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Acompanhe seu progresso por 2 semanas.
Semana 1	Acompanhamento: O que eu fiz	Diário: Como foi
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Dia 6 
Dia 7
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Semana 2	Acompanhamento: O que eu fiz	Diário: Como foi
Dia 8 
Dia 9 
Dia 10 
Dia 11 
Dia 12 
Dia 13 
Dia 14

Força interior
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Uma estratégia que eu sei que posso usar para voltar ao do caminho certo se eu precisar é:

Saberei que alcancei meu objetivo quando:

Se você desviar do caminho, não tenham medo!  

Desviar-se do caminho é uma parte totalmente normal de fazer uma mudança ou tentar algo novo. Basta anotar isso também, para que possa fazer um plano para voltar ao rumo certo. Quando você não alcança um objetivo, você tem duas escolhas: tentar a mesma estratégia novamente ou tentar uma nova. Qualquer uma é uma boa opção – contanto que você tente alguma coisa! 
Estas 2 semanas constituem um período para você praticar – sem perfeição – novos hábitos e para saber o que funciona para você ou o que não funciona.
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Após o dia 14:
Agora que você já passou 2 semanas trabalhando em fazer mudanças em seu/sua                                 ,

como você percebe que está fazendo tudo com                    ?

Faça um X na luz colorida do sinal de trânsito que mostra como esses dizeres da roda estão funcionando para você agora. 

Lembre-se: 
• Marque a luz verde se as coisas estão indo bem. 
• Marque a luz amarela se as coisas estão um pouco questionáveis e poderiam estar melhor. 
• Marque a luz vermelha se as coisas não estão nada bem.
No rumo certo para o sucesso
Hora da verificação: 
Se ainda não fez isso, esta é uma excelente oportunidade para marcar um horário para conversar com seu orientador de Planejamento de vida. 
Se você marcou seu progresso com uma luz amarela ou vermelha, não se preocupe! É para isso que ele existe, e será um momento para pensar sobre o que funcionou e o que não funcionou.
Se você marcou seu progresso com uma luz verde, este será um momento para pensar sobre onde ir a partir daqui.
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ÁREA 3: RELACIONAMENTOS

Uma coisa no meu relacionamento com

que eu decidi praticar para melhorar é:


3 coisas que eu posso tentar para ajudar a fazer essa mudança:

1. 
2. 
3.
(Informe o objetivo que você definiu com seu orientador de Planejamento de vida. Por exemplo: construção de confiança.)
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Se precisar de alguma inspiração, examine esta lista de dicas que ajudaram outros adultos jovens a fazer mudanças nos relacionamentos com os cuidadores adultos, amigos e/ou parceiros: 
Descubra quais relacionamentos fazem você sentir “o seu melhor” 
Algumas pessoas revelam “o seu melhor”, de modo que você gosta de quem você é quando está com elas e outras revelam partes de você com as quais você não se sente tão confortável assim. Escolha um relacionamento e preste atenção em como você se sente ao estar com essa pessoa, em relação a ela e em relação à vida. 
Comunicação e respeito 
Pratique a escuta ativa. Tente fazer contato visual, acenar, sorrir e pedir esclarecimentos quando você precisa de tudo para mostrar às pessoas mais importantes na sua vida que você realmente ouve o que elas estão dizendo. Estimule a positividade: para cada 1 coisa negativa que você diz em uma conversa, diga também 5 coisas positivas. 
Construção de confiança 
Você pode amar uma pessoa, não importa o que ela faça ou diga – mas a confiança é conquistada. As pessoas confiáveis fazem o que dizem que vão fazer e apoiam você quando precisar. O que seria necessário para alguém ganhar sua confiança? 
Embora sejam necessárias duas pessoas para ter um relacionamento, você é a única pessoa que pode mudar no relacionamento. Se você perceber que está desejando que a outra pessoa mude, pense com você mesmo, “Sobre o que tenho controle nesta situação?” Isso é poder.

Escolha aqui uma estratégia para tentar: 
Vou trabalhar em:

(Por exemplo, vou trabalhar em relação ao meu ciúme, descobrindo se meu/ minha namorado/namorada é digno(a) de confiança.)

e monitorar meu progresso a partir de

(Data)

Se há algo que eu preciso obter ou organizar antes de começar, meu primeiro passo para me preparar para fazer essa mudança será:

(Por exemplo: vou programar um tempo para ficar sozinho, para que assim eu possa pensar sobre como as coisas estão indo e escrever no meu diário de acompanhamento.)
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Acompanhe seu progresso por 2 semanas.
Semana 1	Acompanhamento: O que eu fiz	Diário: Como foi
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Dia 6 
Dia 7
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Semana 2	Acompanhamento: O que eu fiz	Diário: Como foi
Dia 8 
Dia 9 
Dia 10 
Dia 11 
Dia 12 
Dia 13 
Dia 14
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Uma estratégia que eu sei que posso usar para voltar ao do caminho certo se eu precisar é:

Saberei que alcancei meu objetivo quando:

Se você desviar do caminho, não tenham medo!  

Desviar-se do caminho é uma parte totalmente normal de fazer uma mudança ou tentar algo novo. Basta anotar isso também, para que possa fazer um plano para voltar ao rumo certo. Quando você não alcança um objetivo, você tem duas escolhas: tentar a mesma estratégia novamente ou tentar uma nova. Qualquer uma é uma boa opção – contanto que você tente alguma coisa! 
Estas 2 semanas constituem um período para você praticar – sem perfeição – novos hábitos e para saber o que funciona para você ou o que não funciona.
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Após o dia 14: 
Agora que você já passou 2 semanas trabalhando em fazer mudanças em seu/sua                       , 
como você percebe que está fazendo tudo com                                       ?

Faça um X na luz colorida do sinal de trânsito que mostra como esses dizeres da roda estão funcionando para você agora.

Lembre-se: 
• Marque a luz verde se as coisas estão indo bem. 
• Marque a luz amarela se as coisas estão um pouco questionáveis e poderiam estar melhor. 
• Marque a luz vermelha se as coisas não estão nada bem.

No rumo certo para o sucesso

Hora da verificação: 
Se ainda não fez isso, esta é uma excelente oportunidade para marcar um horário para conversar com seu orientador de Planejamento de vida. 
Se você marcou seu progresso com uma luz amarela ou vermelha, não se preocupe! É para isso que ele existe, e será um momento para pensar sobre o que funcionou e o que não funcionou. 
	Se você marcou seu progresso com uma luz verde, este será um momento para pensar sobre onde ir a partir daqui.
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Você está pronto? 	bate-papo

ÁREA 4: 
SAÚDE SEXUAL

Uma coisa em relação à minha saúde sexual que eu decidi praticar para melhorar é:

3 coisas que eu posso tentar para ajudar a fazer essa mudança:
1. 
2. 
3.

(Informe o objetivo que você definiu com seu orientador de Planejamento de vida. Por exemplo: quero reduzir meu risco de contrair uma DST ou reduzir meu risco de ter um bebê antes que eu esteja pronto.)
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Escolha aqui uma estratégia para tentar:

Vou trabalhar em:

(Por exemplo, definindo limites sobre como eu compartilho meu corpo com pessoas que eu confio.)

e monitorar meu progresso a partir de

(Data)

Se há algo que eu preciso obter ou organizar antes de começar, meu primeiro passo para me preparar para fazer essa mudança será:

(Por exemplo: vou comprar preservativos.)

Se precisar de alguma inspiração, examine esta lista de dicas que ajudaram outros adultos jovens a fazer mudanças em: 
Disposição 
Sexo não se trata apenas de ter relações sexuais; existem muitas coisas para as quais você poderia estar pronto ou não: dar as mãos, beijar, tocar, etc. O que parece certo para você agora? 
	Fazer sexo é algo íntimo. Falar sobre fazer sexo, também é. Estar pronto significa estar preparado: faça uma lista com ideias de coisas que levam a fazer sexo com segurança. Como você vai prevenir as DSTs? Onde você irá para obter o controle de natalidade? 
DST e prevenção da gravidez não planejada 
Não tomar uma decisão é uma decisão, a vida não acontece apenas para você. 
	Se você ainda não estiver pronto para ter um bebê (ou outro bebê), escolha a forma mais eficaz de controle de natalidade que você será capaz de utilizar de forma correta e constante. 
• Não importa o método que você escolher, tenha um plano em vigor para prevenir DSTs e uma gravidez enquanto você pensa se está pronto para o sexo. 
• Você pode sempre pedir uma referência ao seu orientador de Planejamento de vida quanto à uma clínica local de planejamento familiar para obter mais alguns conselhos. 
Se você estiver pronto para ter um bebê, pense em quem vai criá-lo com você e como você garantirá que as despesas do seu filho serão cobertas.
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Acompanhe seu progresso por 2 semanas.
Semana 1	Acompanhamento: O que eu fiz	Diário: Como foi
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Dia 6 
Dia 7
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Semana 2	Acompanhamento: O que eu fiz	Diário: Como foi
Dia 8 
Dia 9 
Dia 10 
Dia 11 
Dia 12 
Dia 13 
Dia 14
Amor       Respeito
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Uma estratégia que eu sei que posso usar para voltar ao do caminho certo se eu precisar é:

Saberei que alcancei meu objetivo quando:

Se você desviar do caminho, não tenham medo!  

Desviar-se do caminho é uma parte totalmente normal de fazer uma mudança ou tentar algo novo. Basta anotar isso também, para que possa fazer um plano para voltar ao rumo certo. Quando você não alcança um objetivo, você tem duas escolhas: tentar a mesma estratégia novamente ou tentar uma nova. Qualquer uma é uma boa opção – contanto que você tente alguma coisa! 
Estas 2 semanas constituem um período para você praticar – sem perfeição – novos hábitos e para saber o que funciona para você ou o que não funciona.
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O tempo certo é o segredo 
Após o dia 14:
Agora que você já passou 2 semanas trabalhando em fazer mudanças em seu/sua                        ,

como você percebe que está fazendo tudo com                    ?

Faça um X na luz colorida do sinal de trânsito que mostra como esses dizeres da roda estão funcionando para você agora.

Lembre-se: 
• Marque a luz verde se as coisas estão indo bem. 
• Marque a luz amarela se as coisas estão um pouco questionáveis e poderiam estar melhor. 
• Marque a luz vermelha se as coisas não estão nada bem.

No rumo certo para o sucesso

Hora da verificação: 
Se ainda não fez isso, esta é uma excelente oportunidade para marcar um horário para conversar com seu orientador de Planejamento de vida. 
Se você marcou seu progresso com uma luz amarela ou vermelha, não se preocupe! É para isso que ele existe, e será um momento para pensar sobre o que funcionou e o que não funcionou. 
	Se você marcou seu progresso com uma luz verde, este será um momento para pensar sobre onde ir a partir daqui.


PAGE 30
OBSERVAÇÕES:
PAGE 32
FP2742

