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1)

EXERCÍCIOS AERÓBICOS

1.1) Escada de agilidade

Materiais alternativos para confeccionar a escada:
A escada abaixo foi feita com velcro dupla face. Você
pode utilizar barbante, fita adesiva ou durex colorido para
montar a sua escada.

Os pés começam fora da escada. Depois salte com os dois pés juntos para dentro do primeiro
quadrado (Passo 1). Salte para fora do primeiro quadrado de modo que o pé direito e esquerdo
fiquem fora do quadrado (Passo 2). Salte novamente com os dois pés juntos para dentro do
segundo quadrado (Passo 3). Depois salte para fora do segundo quadrado (Passo 4). Avance pelos
quadrados seguindo os passos.
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1.2) Escada de agilidade com agachamento
Os pés começam fora da escada. Depois salte com os dois pés juntos para dentro do primeiro
quadrado e realize o agachamento assim que aterrissar depois do salto, as mãos se mantém a frente
do corpo (Passo 1). Salte para fora do primeiro quadrado de modo que o pé direito e esquerdo
fiquem fora do quadrado (Passo 2). Salte novamente com os dois pés um pouco separados para
dentro do segundo quadrado e realize o agachamento (Passo 3). Avance pelos quadrados seguindo
os passos.
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1.3) Mountain Climber
Comece na posição de prancha, pernas um pouco afastadas e com os braços completamente
esticados (Passo 1). As pontas dos pés devem estar apoiadas sobre uma flanela (cada uma).
Contraia o abdômen e impulsione um joelho em direção ao peito, enquanto mantém o corpo o
mais alinhado possível e os braços esticados (Passo 2). Alterne os joelhos, (Passo 3)
impulsionando um para trás e o outro para a frente, o joelho deve tocar o cotovelo. Repita o
exercício, alternando sempre os joelhos.
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1.4) Salto pliométrico
Comece com os pés afastados e a uma distância confortável da caixa (Passo 1). Salte por cima da
caixa de forma explosiva esticando as pernas e balançando os braços (Passo 2). Procure tocar o
chão com os joelhos um pouco flexionados com o objetivo de “amortecer” o toque dos pés no
solo. Repita o movimento para o outro lado.
Observação: O salto também pode ser feito lateralmente.
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2)

EXERCÍCIOS PARA MEMBROS SUPERIORES

2.1) Crucifixo Deitado
Deite-se em um colchonete ou tapete com os pés apoiados no chão. Mantenha cabeça e tronco
sempre em contato com a superfície do assento, e as escápulas em retração (para baixo). Erga as
garrafas pets acima do peitoral, com uma palma da mão virada para a outra. Deixe os braços
levemente flexionados (ângulo de 10°) e mantenha o abdome contraído o tempo todo. Abra os
braços em um movimento contínuo, sem mudar o ângulo dos cotovelos, até os antebraços
chegarem na altura dos ombros. Retorne devagar, contraindo a musculatura peitoral.

9

2.2) Desenvolvimento
Iniciar o exercício com as garrafas pets na altura do ombro e a pegada pronada. A coluna deve
estar ereta durante todo o movimento e os punhos devem permanecer neutros. Estender os
cotovelos de maneira controlada, empurrando verticalmente as garrafas pets até estas estarem
acima da cabeça. Retornar de maneira cadenciada (contanto 1, 2,3 para subir e descer) à posição
inicial.
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2.3) Elevação Frontal
Em pé, com os pés paralelos e afastados na largura do quadril, segure as garrafas pets com as
palmas das mãos voltadas para baixo (pegada pronada). Deixe os joelhos levemente flexionados,
os braços à frente do corpo e estendidos para baixo, na linha da articulação dos ombros. Mantenha
as escápulas contraídas (fechadas). Eleve os dois braços até à altura dos ombros e abaixe-os em
um movimento contínuo, sem pausa, sempre mantendo o core ativado durante a execução.
Lembre-se de colocar a força nos ombros, não nos braços.
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2.4) Elevação Lateral
Em pé, afaste os pés na largura do quadril segurando um par de sacos de alimentos de mesmo peso
ao lado do corpo e mantenha uma postura ereta olhando para frente. Faça uma leve contração
abdominal e mantenha braços posicionados ao lado do corpo com a palma das mãos voltadas para
o corpo. Deixe os cotovelos relaxados. Eleve os braços lateralmente, sem flexioná-los, até que as
mãos atinjam a altura dos ombros e abaixe-os em um movimento contínuo.
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Neste exercício utilizamos um garrote no tamanho de 120 centímetros,
3 milímetros de espessura e 1 milímetro de diâmetro. O garrote pode
ser comprado em farmácias. Para exercícios de membros superiores é
recomendado o uso de luvas e para membros inferiores é recomendado
o uso de meia, para evitar machucados ao usar o garrote.

2.5) Remada Baixa
Sente no chão e passe o garrote por debaixo dos pés, após isso dê duas voltas com o garrote em
cada uma das mãos. Segure o garrote com os braços estendidos. Puxe as pontas na direção do peito
e estenda os braços até voltar para a posição inicial. Repita o movimento.
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2.6) Remada Curvada
Segure o saco de arroz (5kg), com os pés alinhados aos ombros. Flexione os joelhos de leve e
incline-se para frente até o seu tronco ficar a 45° do chão. Contraia os músculos do abdome e da
lombar. Deixe os cotovelos e braços bem próximos das suas costelas apontando os cotovelos para
cima quando você levantar o saco de arroz. Abaixe o peso na mesma velocidade da subida.
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2.7) Rosca Direta
Em pé, mantenha os pés afastados na largura do quadril e os joelhos levemente flexionados,
criando uma base que proporcione bastante estabilidade e equilíbrio. Segure as garrafas pets com
os braços estendidos ao lado do tronco. Deixe a palma das mãos voltadas para a frente. Flexione
os braços e leve os pesos até aproximadamente a altura dos ombros, fazendo um movimento
concentrado e mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Desça devagar até quase estender os
braços.

15

2.8) Rosca Alternada
Fique em pé, com os pés ligeiramente afastados, joelhos levemente flexionados, e abdominal
contraído. Segure um saco de alimento (1kg) em cada mão, mantendo a palma da mão para frente.
Fixe a posição dos cotovelos na lateral de seu tronco e mantenha os pesos em frente à sua coxa.
Dobre um dos braços, elevando o saco de alimento na direção do seu ombro enquanto abaixa o
outro saco de alimento em direção ao chão, alternando os movimentos entre os braços.
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2.9) Tríceps Francês Bilateral
De pé, segurar o galão (5 litros) acima da cabeça com os braços estendidos. O punho deve estar
firme e neutro durante todo o exercício. Flexione os braços até o galão estar atrás da cabeça.
Estender ao máximo os cotovelos, até o limite de contração do tríceps. Durante todo o movimento
manter os cotovelos o mais próximo possível da linha dos ombros, o tronco deve estar ereto
durante o exercício.
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2.10) Tríceps Francês Bilateral com garrote
De pé, passe o ponto médio do garrote sob o pé da perna de trás mantendo a outra perna a frente.
Segure as pontas do garrote com as duas mãos acima da cabeça com os braços estendidos. O punho
deve estar firme e neutro durante todo o exercício. Flexione os braços até as pontas do garrote
estarem atrás da cabeça. Estender ao máximo os cotovelos, até o limite de contração do tríceps.
Durante todo o movimento manter os cotovelos o mais próximo possível da linha dos ombros, o
tronco deve estar ereto durante o exercício.
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2.11) Tríceps Francês Unilateral
Para iniciar o exercício é necessário segurar a garrafa pet com uma das mãos, o braço deve estar
flexionado e a garrafa deve estar atrás da cabeça. Após estar corretamente posicionado, começar
o movimento de estender o cotovelo, porém mantendo o tronco estável e o ombro imóvel durante
a execução do exercício. Após executar a série em um dos braços, prosseguir para realizar o
mesmo movimento com o outro de maneira a treinar igual os dois membros.
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3)

EXERCÍCIOS PARA MEMBROS INFERIORES

3.1) Abdução de quadril na flanela
Comece na posição de prancha com os braços completamente estendidos (Passo 1). Contraia o
abdome e afaste a perna lateralmente, sem tirar os pés da flanela Passo 2). Repita o exercício,
mantendo sempre o corpo alinhado e braços esticados.
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Materiais alternativos: Além dos galões, você pode
utilizar garras pet, latas de tinta ou sacos de alimentos
dentro da sacola como carga.

3.2) Afundo
Em pé, dê um passo à frente com uma das pernas, mantenha a coluna ereta e o pé de trás na ponta
do pé. (Passo 1). Flexione o joelho e desça lentamente, de forma que quando você flexionar os
joelhos, a perna de trás fique abaixo do tronco e forme um ângulo de 90 graus (Passo 2). Estenda
o joelho até perto da posição inicial. Faça as repetições indicadas, troque a posição das pernas e
execute o exercício novamente.
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3.3) Agachamento livre com barra
Posicione a barra no trapézio e mantenha os pés afastados na largura dos ombros. (Passo 1).
Agache não permitindo que os joelhos virem para dentro e jogando o quadril para trás. (Passo 2).
Agache até que o quadril passe a linha do joelho. Levante a carga até o topo. Repita o exercício.

22

3.4) Agachamento com barra acima da cabeça

Materiais alternativos: Além das latas de tinta, você pode
utilizar garras pet amarradas nas laterais com fita, galões
ou mochila com alimentos dentro para servir como peso.
Lembre-se de que os dois lados devem conter a mesma
carga.

Posicione uma barra acima da cabeça com uma pegada pronada. As mãos devem estar afastadas
uma da outra e os braços totalmente estendidos. Seus pés devem estar afastados e alinhados com
os ombros. Mantenha o queixo e as costas retas (Passo 1). Mantenha o tronco firme e abaixe os
quadris lentamente até que as coxas fiquem paralelas ao chão (Passo 2). Pause e rapidamente
retorne os quadris de volta à posição inicial. Mantenha o torso o mais reto possível.
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Além do saco de arroz, você pode utilizar garrasfas pet,
latas de tinta, galões ou sacos de alimentos dentro da
sacola como peso.

3.5) Agachamento sumô
Semelhante ao agachamento simples, o agachamento sumo exige que primeiro afaste os pés,
deixando a ponta dos pés voltadas para fora. Após separar os pés, mantenha as mãos a frente do
abdome segurando seu peso. (Passo 1) Em seguida, faça o agachamento. Para melhorar o
resultado, a coluna deve ficar reta. (Passo 2). Uma dica é manter os calcanhares em contato com
o chão enquanto se agacha e evite mover os joelhos. Volte a posição inicial e repita o movimento.
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3.6) Stiff

Materiais alternativos: Além das latas de tinta, você
pode utilizar garras pet amarradas nas laterais com fita,
galões ou mochila com alimentos dentro para servir
como peso.
Lembre-se que os lados devem

De pé, segure a barra com a coluna ereta, os pés apoiados no solo e alinhados com o quadril (Passo
1). Realizar a extensão do quadril, flexionando o tronco e mantendo a barra sempre próxima as
pernas. As curvaturas fisiológicas devem ser mantidas e o abdome contraído garantindo maior
estabilidade ao tronco (Passo 2). Retornar de maneira controlada a posição inicial, mantendo a
postura.
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Para os próximos dois exercícios você precisará fazer uma algema com o garrote. Confira abaixo
o passo a passo de como realizar a algema. Caso prefira, em nossas redes sociais publicamos um
vídeo sobre como fazê-la.
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3.7) Abdução de quadril
Coloque a algema feita com o garrote no tornozelo e afaste os pés, mantenha o corpo reto e coloque
as mãos na cintura, ou apoie em algum lugar firme cadeira/parede. (Passo 1). Estenda a perna
direita para a lateral para o mais longe possível. (Passo 2). Em seguida, retorne à perna à posição
inicial. Faça o mesmo com a perna esquerda.
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3.8) Flexão de joelho alternada
Coloque a algema feita com o garrote no meio dos pés, deitado de barriga para cima, mãos
apoiadas ao lado do corpo e coluna no chão. Contraia o abdome e impulsione um joelho em direção
ao peito, enquanto a outra perna se mantém estendida (Passo 1). Alterne os joelhos, (Passo 2)
impulsionando um para trás e o outro para a frente. Repita o exercício, alternando sempre os
joelhos.
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4)

EXERCÍCIOS ABDOMINAIS

4.1) Abdominal canivete
Deite-se no chão com uma garrafa pet entre as mãos e estenda os braços e as pernas. Levante os
braços para cima da cabeça e deixe a coluna em uma posição neutra, sem arquear a lombar. Respire
fundo antes de começar. Expire, contraia o abdome e estenda os braços e as pernas. Tente estender
bem as pernas e levantá-las a um ângulo de 35 a 45° em relação ao chão. Ao mesmo tempo, levante
os braços por cima da cabeça até eles ficarem paralelos aos membros inferiores. Enquanto isso,
você também vai levantar o tronco. Fique na posição erguida por cerca de três segundos. Inspire
enquanto abaixa os braços e as pernas. Respire fundo e volte os braços, as pernas e o tronco ao
chão devagar. Continue estendendo os membros, por mais que seja difícil não flexionar os joelhos.
Repita o movimento.
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4.2) Abdominal com caixa
Deite-se no chão com uma caixa entre os pés. Coloque as mãos por de trás das orelhas. Para
realizar o movimento contraia o abdome trazendo o joelho o mais próximo do rosto ao mesmo
tempo em que retira as escápulas do chão retirando os ombros do chão.
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4.3) Abdominal com obstáculo
Deite-se no chão com uma caixa entre os pés e passe os dois pés para o lado direito da caixa.
Mantenha-se com os glúteos no chão, contraindo o abdome e flexione o joelho passando os pés
para o outro lado da caixa desviando do obstáculo. Mantenha a contração do abdome durante todo
o exercício.
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4.4) Abdominal com bola
Mantenha-se equilibrado no chão apenas com apoio nos glúteos. Segure uma bola com as mãos e
retire as pernas do chão, elevando-as enquanto mantem o abdome contraído. Ainda nesta posição
alternar a bola do lado direito para o esquerdo e vice-versa durante todo o exercício.
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4.5) Abdominal prancha com flexão de joelho
Mantenha-se apoiado no chão com os cotovelos estendidos e com as pontas dos pés. Sob a ponta
dos pés deverá ter duas flanelas, uma em cada pé. Para realização do movimento continue na
posição da prancha, mas flexione os joelhos em direção ao seu umbigo. Estenda a perna voltando
a posição inicial e repita o movimento.

33

4.6) Abdominal prancha na bola com passada
Mantenha-se apoiado no chão com os cotovelos estendidos e as mãos sobre uma bola. As pernas
são apoiadas nas pontas dos pés. Equilibre-se sobre a bola e faça o movimento de flexão alternada
de joelhos como se fosse correr. Mantenha a contração do abdome.
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