
 

 

ABERTURA 

Selecionamos exercícios para manter o fortalecimento. 
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QUARENTENA DEVIDO AO COVID19 
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IMPORTANTE 

1 – DUAS A TRÊS VEZES POR SEMANA ESTA EXCELENTE; 

2 - FAÇA EM FRENTE AO ESPELHO E VIGIE SUA EXECUÇÃO; 

3 - SE SENTIR ALGUM INCOMODO NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO SUSPENDA-O; 

4 - INICIE NA SÉRIE INICIANTE E A MEDIDA QUE VÁ FICANDO FÁCIL, MUDE DE NÍVEL; 

5 - CRIE UMA ROTINA NA SEMANA, EXEMPLO: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA PELA MANHÃ. 

  



 

DICA 1 DE 9 

AGACHAMENTO LIVRE 

Iniciante 2x10 

Intermediário 3x15 

Avançado 4x20 

Descrição do exercício: Na posição em pé, com as pernas afastadas em 30 cm, flexionar o 
quadril para trás, como se fosse sentar, até a altura dos joelhos, ou seja, uma flexão de 90 
graus no Angulo dos joelhos. o joelho não deve passar à frente da linha dos pés no momento 
da flexão, após retornar à posição inicial, de pé! O tronco deve se manter ereto, mas é natural 
que se incline levemente para frente para facilitar a execução. Os braços permanecem 
estendidos à frente do corpo para auxiliar no equilíbrio. 

  



 

DICA 2 DE 9 

AVANÇO 

Iniciante 2x8 

Intermediário 3x15 

Avançado 3x20 

Descrição do exercício: Neste exercício, em pé com as pernas afastadas na largura dos ombros,  
uma perna se projeta a frente do corpo, fixa-se o pé no solo e flexione o joelho até que a coxa 
da perna esteja paralela ao chão e/ou o joelho da perna que está atrás se aproxime do solo, 
retorne a posição inicial e repita o número de vezes recomendado para o seu nível de 
condicionamento. Mantenha sempre a postura do tronco na vertical e não permita que o seu 
joelho ultrapasse a linha dos seus pés, pois com isso se sobrecarrega a articulação do joelho. 
No início pode-se ter dificuldade em relação ao equilíbrio na execução do exercício, mas na 
medida em que se vai praticando e ganhando força, verá que melhora em relação a este 
equilíbrio. 



 

DICA 3 DE 9 

PANTURRILHA EM PÉ 

Iniciante 2x15 

Intermediário 3x20 

Avançado 4x30 

Descrição do exercício: Panturrilha em pé ou elevação dos calcanhares, é o mais simples de 
todos! Procure uma escada, se houver, em posição ereta, costas e joelhos estendidos, coloque 
sua parte anterior do pé, região frontal, apoiada sobre um degrau, pés afastados dois palmos, 
calcanhares abaixo da linha de apoio dos dedos. Na execução do exercício eleva-se o calcanhar 
até a posição máxima que o tornozelo permite, ficando na ponta dos pés, depois retornando à 
posição inicial. Executa-se o número de repetições que seu nível permite! 

  



 

https://youtu.be/mRkiTk1OZqw 
  



 

DICA 4 DE 9 

ISOMETRIA (ESTÁTICO) CINTURA 

Iniciante 2x20 segundos 

Intermediário 3x30 segundos 

Avançado 3x45 segundos 

Descrição do exercício:  Com os pés e os antebraços apoiados no solo, sustentar o corpo 
horizontalmente na posição estática. Procurar deixar a respiração livre, evite prender a 
respiração na execução deste exercício. 

 



 

DICA 5 DE 9 

ABDUÇÃO DE QUADRIL 

Iniciante 2x20 

Intermediário 3x30 

Avançado 3x40 

Descrição do exercício:  Na posição vertical, apoiado em alguma barra ou parede para dar 
equilíbrio e apoio ao corpo, afaste a perna lateralmente do corpo até um ângulo de 45 graus e 
retorne à posição inicial. Este exercício pode ser feito deitado em um colchonete e com 
utilização de tornozeleiras, pela posição deitado ele se torna até mais eficaz. Deixamos aqui a 
demonstração do movimento em pé pois desta forma se pode executar em qualquer local. 

  



 

DICA 6 DE 9 

TRÍCEPS MERGULHO 

Iniciante 2x10 

Intermediário 3x15 

Avançado 4x20 

Descrição do exercício:  Sentado em um banco, com as mãos encostadas no quadril e apoiadas 
na ponta do banco, pés apoiados no solo com os joelhos em ângulo de 90 graus ou mais 
avançado para dificultar a execução. Afastar o quadril do banco o suficiente para deixar de 
estar em cima do banco, abaixe lentamente o seu corpo dobrando os cotovelos até que eles 
fiquem em um ângulo igual ou ligeiramente menor do que 90 graus entre o braço e o 
antebraço. Voltar a posição inicial e executar o número de repetições do seu nível de 
condicionamento 

 



https://youtu.be/20RchO2DeJ8 
 

  



 

DICA 7 DE 9 

ABDOMINAIS 

Iniciante 2x20 

Intermediário 3x30 

Avançado 4x50 

Descrição do exercício: Deitado em um colchonete ou em um tapete, com as pernas 
flexionadas, mãos apoiando na cabeça, região das orelhas, para sustentar o peso da cabeça. 
Note para na execução deixar a cabeça firme, sem movimentar, uma boa dica é não tirar os 
olhos do teto ou um ponto de referencia acima de seu corpo. Elevar os ombros e pescoço, sem 
tirar a região lombar do solo, ou seja, é um movimento curto de flexão do tronco. Após 
finalizar o movimento, retornar a posição inicial, reforçando o lembrete de não tirar a região 
lombar do solo. 

 



 

DICA 8 DE 9 

FLEXÃO COM APOIO DE JOELHO 

Iniciante 2x10 

Intermediário 3x15 

Avançado 3x20 

Descrição do exercício:  este exercício clássico para os peitorais é excelente para os membros 
superiores 

Deite-se no chão, de barriga para baixo, o seu ponto de apoio no solo será os joelhos, apoie as 
mãos no solo, abaixo dos ombros e afastadas em uma largura ligeiramente maior do que a dos 
ombros e na linha dos peitorais. Estenda os cotovelos, subindo o corpo todo de uma vez, 
deixando os joelhos apoiados no solo. Mantenha as costas retas e alinhadas com o tronco, 
Flexione os cotovelos e retorne a posição inicial, sem encostar o corpo no chão, Durante a 
execução do movimento, somente as mãos e pés deverão ter contato com o solo. Para os 
níveis mais avançados de força pode se executar este exercício sem o apoio dos joelhos e sim 
com o apoio dos pés, mas para isso você deverá estar executando com facilidade a flexão com 
apoio de joelhos. 



 

DICA 9 DE 9 

ALONGAMENTOS BÁSICOS 

 

https://youtu.be/70EMnrlFYIE 

 

  



 

 ESTAMOS JUNTOS NESTA BATALHA  - Mesmo recluso com algumas atitudes simples você 
muda o seu DIA a DIA.   

 

Caminhem, do quarto para sala, para cozinha....  Desçam e Subam escada (prédio) vá para 
área social ou quintal (casa)   

Para os braços ergam sacos de arroz, feijão ou açúcar ....   

 

Usem a imaginação, vocês são criativos, com meia hora por dia manteremos nosso 
condicionamento físico!    

 

Deixem de lado um pouco os noticiários,   leia um livro,   escute uma música,  dance. 
   

 

Lembrando sempre em manter a etiqueta de higienização após estas atividades.    

 

Vamos nutrir nosso corpo e alma com coisas boas   


