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Desafiamos-te a treinar 
sem sair de casa

Benefícios para a Saúde



Exercícios em casa:

para manter a saúde 
física e mental na 

quarentena.

Depois da geração “Coca-cola”, 
aquela que mergulhava de cabeça 
nos fast-foods e enlatados, as 
pessoas começaram a se importar 
mais com uma vida fitness.

Não deixe que o sedentarismo 
tome conta da sua vida.

O número de doenças como 
diabetes, hipertensão e câncer 
aumentou bastante depois que a 
má alimentação e o sedentarismo 
se tornaram comuns.

A boa notícia é que pode fazer 
exercícios bem simples sem sair 
de casa

Quanto à alimentação, o segredo 
é consumir alimentos naturais, 
muitos vegetais e beber bastante 
água.

Com a lista de atividades que 
trouxemos, pode perder peso em 
apenas quatro semanas.



Para saber quanto tempo deve realizar 

cada atividade, siga as instruções abaixo:

Quem tiver passadeira e/ou bicicleta em casa pode iniciar o treino com 20/40/60 

minutos de treino cardiovascular, respetivamente para o nível I/II/III.

Nível   I

2
/3

x
10 Agachamentos

10 Flexões in - posição obliquo numa parede 

(cotovelos junto ao corpo)

10 Tríceps no step (degrau)

20 Jumping Jacks

2
/3

x

10+10 Subir/descer step (degrau)

10 Flexões com joelhos no chão

10+10 Dorsais: super-homem em posição de 4

20 Montain climber

100 Abdominais à escolha + 20 Dorsais



Para saber quanto tempo deve realizar 

cada atividade, siga as instruções abaixo:
Nível   II

2
/3

x

10+10 Sky kick

30’’ Simular boxe c/ calcanhares no rabo

10 Flexões in (cotovelos junto ao corpo)

20 Dorsais c/ abertura dos braços ao lado
2
/3

x

40 Jumping Jacks

10+10 Ajoelhar/levantar alternadamente

8+8 Flexões com elevação da perna alter.

20 Tríceps no step (degrau)

2
/3

x

15 Burpees

10+10 Prancha lateral

20’’ Andar à galinha (de cócaras com mãos nos 

calcanhares)

10+10 Levantar rabo + perna alternada

200 Abdominais à escolha + 40 dorsais



Para saber quanto tempo deve realizar 

cada atividade, siga as instruções abaixo:
Nível   III

2
/3

x

20 Burpees c/ salto lateral

30 Elevações do calcanhar no step

10+10 Afundos frontais

20 Dorsais c/ abertura dos braços ao lado
2
/3

x

15+15 Subir 2 degraus ou muro (+-40cm) apenas 

com uma perna

20 Flexões in and out c/pés elevados

30’’ prancha

50 Jumping Jacks

2
/3

x

20 Saltos prisioneiro (pernas fletidas)

20 Tríceps no step (degrau)

20’’ Andar à galinha

15 Agachamento c/ salto

300 Abdominais à escolha + 40 dorsais



ABDOMINAIS ABDOMINAIS 

Prancha (60’’) e Prancha lateral

Completos = normais

Curtos com pés elevados 90º

Invertidos (levanta pernas + rabo)

Pernas (cima/baixo, abre/fecha, círculos)

Laterais c/ pés unidos

Limpa pára-brisas

Bicicleta ( costas a 45º + pés levantados)

Estático em “V” ( costas a 45º + pés lev.)

Abdominais Russos

Tocar nos calcanhares alternadamente

“Ler o jornal”

Em Livro (normal e diagonal)

Realizar alongamentos no final de cada treino



EXTRA – PROGRAMA 100

EXTRA: Programa 100

100 Jumping Jacks

90 Subir escadas (90 degraus)

80 Simular boxe c/ mov. pernas

70 Joelhos ao peito

60 Abdominais

50  Montain Climbers

40 Dorsais

30 Agachamentos c/ salto

20 Flexões de braços

10 Burpees

Realizar alongamentos no final de cada treino



Bom dia caros amigos, 

Espero que se encontrem bem, assim como toda a vossa família, nestes tempos controversos.

Apesar do ginásio do clube estar encerrado não deixe de treinar, vou aqui deixar um plano de treino para

este período, onde pode realizar um treino leve, moderado ou forte, conforme a sua condição, com

exercícios diversificados que não necessitem de material que não tem em casa. Vou propor uma bateria de

exercícios que podem, e devem, ser adaptados ao vosso contexto e às condições que têm em casa.

Dividimos o plano de treino em 3 níveis de dificuldade, podendo-se adaptar ao que melhor se adequa à sua

condição, e até realizar os três treinos, um por dia, sempre tendo em conta o seu bem-estar.

Dica do professor: Beber muita água ao longo do dia.

Despeço-me pedindo que se cuidem. Vamos manter-nos em casa e ter esperança que este momento passe

rápido.

Prof. André Azevedo


