


Pensando em você, preparamos dicas e um programa de 
exercícios para te ajudar a manter uma vida mais saudável e ativa.  

Nossa sugestão é que faça o treino aeróbico três vezes na semana 
(segunda, quarta e sexta) e a sequência de exercício três vezes na 

semana (terça, quinta e sábado).  

Use roupas leves, escolha um tênis confortável e lembre-se de 
amarrar bem o cadarço. Ao realizar atividades ao ar livre use boné 
e protetor solar. É melhor deixar os acessórios guardados em casa. 

Aproveite também para realizar atividades adequando a sua 
rotina, como subir escadas ao invés de utilizar o elevador, passear 

com o cachorro, cuidar do jardim, lavar o carro, dentre outras.  

É importante para a saúde praticar pelo menos 30 minutos de 
atividade física diariamente. Pode ser corrida, bicicleta, futebol, 

dança ou outro tipo de exercício.  

Lembre-se que é muito importante respeitar seu corpo  
 e seus limites, sempre!



Benefícios da prática de exercícios:

Melhora o sono
Fortalece os ossos

Aumenta a
oxigenação do cérebro

Estimula as
atividades cognitivas 

Aumento da capacidade
cardio-respiratória

Fortifica os músculos
Faz bem para

o corpo e mente

Aumenta o
“colesterol bom” e diminui

o “colesterol ruim”



Dicas



ÁGUA É VITAL!  
O nosso corpo é composto por cerca de 75% de água, que mantém nosso equilíbrio físico e mental. Lembre-se de beber, no 
mínimo, 2 litros de água por dia. 

Beba Água

É importante saber qual é o papel que a água cumpre em nosso organismo e 
suas principais funções: 

• Transporta e distribui nutrientes (minerais, vitaminas, glicose) para as células 
• Elimina as toxinas 
• Regula a temperatura corporal 
• Lubrifica as nossas articulações 
• Colabora com processos digestivos e intestinais 
• Deixa os olhos, boca, unha e cabelos hidratados 
• Deixa a pele radiante e saudável 
• Melhora o funcionamento do cérebro

Para se manter hidratado é importante:

• Ter sempre à disposição uma garrafa de água – no escritório, na bolsa, etc 
• Colocar um alarme no seu celular para lembrar de beber água 
• Se você não gosta de água, tente combinar com um pouco de limão, folhas 
de menta ou um pouco de gengibre ralado 
• Beba água ao se levantar e logo antes de dormir 
• Aumente sua ingestão de água quando estiver calor ou praticar exercícios físicos

“Se você esperar as condições 
perfeitas nunca vai fazer nada.”



O SONO É UM DOS MOMENTOS MAIS IMPORTANTES DO DIA. 

Ele funciona como um alimento. Repõe as energias, 
revigora o corpo e a mente e nos regula para uma nova 
jornada. É durante este intervalo que o corpo fortalece o 
sistema imunológico, libera a secreção de hormônios e 
consolida a memória, entre outras funções de extrema 
importância para o funcionamento correto do organismo. 

O indicado é dormir de 6 a 8 horas por dia, sem 
interrupções. 

A falta de sono pode causar, além do conhecido cansaço 
no dia seguinte, fadiga, irritabilidade e lapsos de memória. 
A principal manifestação dos problemas crônicos é a 
sonolência diurna exagerada, passando por alterações 
do humor, da memória e das capacidades mentais, como 
aprendizado, raciocínio e pensamento. 

Importância do sono e descanso

As melhores coisas acontecem 
para quem levanta e faz! 



UM BUMBUM LÁ EM CIMA, A GENTE CONQUISTA LÁ EMBAIXO, AGACHANDO! 
Aprenda a agachar corretamente e conheça alguns motivos para não deixar esse exercício de fora dos seus treinos e da 
sua vida nunca mais! Queima gordura, diminui a flacidez, aumenta o tônus muscular, melhora a postura, fortalece as pernas, 
melhora o equilíbrio e pode ser feito em qualquer lugar.  

Como fazer um agachamento corretamente 

Descrição do movimento: 

A) Fique em pé, abra as pernas, afastando os pés à largura dos ombros. 
Distribua seu peso por todo o pé. 
B) Dobre os joelhos, jogando o quadril para baixo, até ultrapassar ligeiramente 
a linha do joelho e empurre o bumbum para trás, como se estivesse sentando 
em uma cadeira imaginária. Mantenha as costas sempre eretas. 
C) Estenda as pernas voltando à posição inicial, ficando novamente em pé.

Os braços devem ficar estendidos à frente do corpo, auxiliando na 
manutenção do equilíbrio.

Durante a execução do agachamento é muito importante manter a 
contração dos músculos do bumbum e demorar alguns segundos ao fazer 
cada movimento.

Evite:

• Aproximar os joelhos, isso sobrecarrega as articulações 
• Curvar as costas 
• Tirar os calcanhares do solo 
• Deixar os joelhos ultrapassarem a ponta dos pés 
•  Jogar o quadril para frente
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OS EXERCÍCIOS FÍSICOS PROMOVEM A PRODUÇÃO 
DE ENDORFINAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE 
MELHORAM SEU BOM HUMOR, PODENDO AJUDAR A 
ANIMÁ-LO QUANDO VOCÊ INICIA SEU DIA.

Praticar exercício físico logo pela manhã ajuda 
a manter um hábito regular de atividade física, 
porque temos tendência menor a faltar devido a 
outros compromissos. 

Lembre-se que a constância é crucial. 

Exercitar-se pela manhã também ajuda a dormir 
melhor à noite.  

Mas, qual é o melhor horário para você? 
É importante encontrar o melhor horário que se 
adeque a sua rotina, esse certamente será o 
melhor horário! 

Treine pela manhã 

Motivação faz você começar.  
Hábito faz você continuar.



Metas

AO INVÉS DE MIRAR NO RESULTADO QUE VOCÊ QUER ALCANÇAR AO FINAL DESTE PROCESSO FOQUE NA META DA SEMANA. 
Algo que você possa mensurar como: treinar pelo menos 4 vezes, comer pelo menos duas porções de frutas e vegetais e 
beber 8 copos de água por dia.  Mudanças de estilo de vida exigem ajustes na mentalidade, motivação e intenção.  

Estabeleça pequenas metas 

• Mantenha expectativas realistas: visualize você atingindo 
seu objetivo. Perdoe-se se você escorregar. Refaça seu 
compromisso e siga em frente.

• Descubra suas motivações: tente encontrar maneiras 
divertidas para seguir em direção ao seu objetivo.Encontre 
formas de medir seu progresso e acompanhar suas 
realizações. Pode tirar fotos, fazer uma tabela ou um diário 
para registrar tudo que está fazendo. E comemore cada 
conquista, pode até se presentear!

• Dê um passo de cada vez: seja flexível até encontrar a 
melhor forma de incorporar novos hábitos.

• Formule planos de ação: prepare-se para as situações com 
antecedência. Pense no horário que irá praticar atividade 
física, prepare uma mochila com tudo que precisa (se for o 
caso), organize o que vai comer.

Decida onde quer chegar e 
não pare até conseguir! 



• Tire fotos e medidas para avaliar a sua evolução.   
Nada mais gratificante do que constatar a sua evolução 
ao longo da jornada! 

• Comemore suas conquistas!   
Só você sabe o esforço que aplicou em cada passo desta 
jornada. 

Fatores como: condição inicial, alimentação, rotina de 
treino, frequência e intensidade da série que vai fazer vão 
impactar o prazo e o grau das mudanças no seu corpo.

Meça os resultados 

Motivação faz você começar.  
Hábito faz você continuar.



VOCÊ PODE TER UMA EXCELENTE NOITE DE NATAL E COMER DE TUDO. 
Evite comer por gula e controle o tamanho das porções. Geralmente, os pratos da ceia de Natal além de engordar podem 
provocar sintomas como dor de cabeça, dor de estômago e cansaço. 

Exagerou na ceia de Natal? 

Veja dicas para aliviar o mal-estar:

1) Beber bastante água para ajudar na desintoxicação;

2) Evite dietas radicais. Escolha comer frutas, legumes, hortaliças, carboidratos, 
proteínas e também gordura;

3) Se você passou dos limites, vale uma suplementação de fibras e 
probióticos para ajudar a regular o intestino e eliminar as toxinas;

4) Ingestão de chás deve ser feita com moderação e, evite os chás laxativos, 
que podem irritar a mucosa intestinal. Opte pelo chá verde, hortelã, erva-
doce, capim santo.

5) Evite gorduras saturadas (carnes, embutidos e laticínios como creme de 
leite), as trans (algumas margarinas, massas folhadas, biscoitos, sorvetes e 
bolos industrializados, e alimentos prontos e congelados) e as frituras.

Não se sabote, se supere! 



Nos primeiros 15 minutos de treino com intensidade moderada seu corpo queima açúcar e carboidratos.  

Após 30 minutos seu corpo entra na zona da queima de gordura.  

Umas das atividades preferidas no processo de emagrecimento, também auxilia na definição muscular e previne doenças 
cardiovasculares.  

Ao primeiro olhar, quebrar barreiras e superar limites pode parecer uma tarefa difícil, que exige uma grande carga de esforço. 
Porém, aumentar a resistência e conseguir correr distâncias maiores pode ser mais simples do que você imagina. Bastam 
algumas doses de determinação, orientação e disciplina.  

Que tal uma corridinha ao ar livre?! 



Mas para que você chegue lá, existem cinco pilares fundamentais para melhorar a resistência durante a corrida:

1 - Respiração 
Feita de forma adequada, traz mais oxigênio para os músculos e, consequentemente, mais resistência e disposição para a 
corrida.

2 - Alimentação 
Esse é o combustível do corredor. Nutrição leve, aposte no carboidrato, beba água antes, durante e após o treino, mas sem 
excessos. Evite bebidas alcoólicas 24 horas antes do treino, pois o álcool influencia negativamente as funções metabólicas e 
fisiológicas, que são essenciais para a performance física.

3 - Aquecimento/alongamento 
Responsável por preparar o corpo para receber a carga de exercício. Aqueça-se antes de iniciar o treino seguindo uma rotina 
leve de alongamentos. Faça cada um dos alongamentos esticando a musculatura por 5-10 segundos. Ao término da corrida, 
faça séries mais longas de alongamentos, tente fazer cada movimento por 30 segundos, sentindo a musculatura alongar.

4 - Treino 
Bons treinos são responsáveis pelo ganho de rendimento 
na corrida. Aumente o ritmo gradativamente, leve em 
consideração toda a distância a ser percorrida, descanse 
após os treinos, evite exageros e intensifique ao final, 
procure elevar o ritmo nos 25% finais dos seus treinos 
longos para melhorar as finalizações nas provas.

5 - Exercícios complementares 
Suba escadas, faça exercícios aeróbicos e é claro 
musculação, músculos abdominais e lombares 
fortalecidos ajudam a manter a forma em corridas 
longas e evitar lesões e dores indesejadas.



Treino Aeróbico: 
Caminhada, Corrida e/ou Bicicleta 



A caminhada é recomendada para todos e é ideal para quem quer começar 
e/ou tem pouco condicionamento físico. Ajuda na queima de calorias, reduz o 

risco de doenças crônicas e melhora a qualidade de vida. Pode ser realizada em 
praticamente qualquer lugar como rua, parques, praia.  

A corrida é a queridinha de quem quer perder peso. Mas, mesmo que você não 
queira perder peso e deseje apenas começar a realizar uma atividade física, a 

corrida é uma ótima opção, pois ajuda a movimentar vários músculos do corpo.  

Andar de bicicleta é versátil e divertido, além de ser um exercício de baixo impacto. 
Desenvolve e melhora a musculatura, as articulações e melhora a irrigação 

sanguínea. É excelente para queima calórica também. Pode ser uma opção de 
passeio, exercício e até um meio de locomoção.  

Se for possível, treine com um monitor de frequência cardíaca, relógio esportivo 
ou utilize aplicativos de celular como Runkeeper, Strava, Google Fit. Aproveite para 

registrar sua distância ao final de cada treino e acompanhe sua evolução.



Treino 1

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 30 MIN 

OU 

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 3 MIN  
+  

CORRIDA INTENSIDADE MODERADA | 2 MIN 
REPETE 6 VEZES



Treino 2

BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE MODERADA | 30 MIN

OU 

BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE MODERADA | 5 MIN   
+  

BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE FORTE | 5 MIN 
REPETE 3 VEZES



Treino 3

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 30 MIN 

OU 

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 3 MIN  
+  

CORRIDA INTENSIDADE MODERADA | 2 MIN 
REPETE 3 VEZES



Treino 4

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 3 MIN 
+ 

CORRIDA INTENSIDADE MODERADA | 2 MIN 
REPETE 6 VEZES 

OU 

CORRIDA INTENSIDADE MODERADA | 8 MIN  
+  

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 2 MIN 
REPETE 3 VEZES



Treino 5
BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE MODERADA | 20 MIN 

+ 
BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE FORTE | 5 MIN 

+ 
BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE MODERADA/LEVE | 5 MIN

OU 

BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE FORTE EM SUBIDA | 4 MIN 
+  

VOLTA DESCENDO NO PERCURSO INVERSO 
REPETE 5 VEZES



Treino 6

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 3 MIN 
+ 

CORRIDA INTENSIDADE MODERADA | 2 MIN  
REPETE 8 VEZES 

OU 

CORRIDA INTENSIDADE MODERADA | 8 MIN  
+  

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 2 MIN 
REPETE 4 VEZES



Treino 7

CORRIDA INTENSIDADE LEVE/MODERADA | 5 MIN 
+ 

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 3 MIN  
REPETE 4 VEZES 

OU 

CORRIDA INTENSIDADE LEVE/MODERADA | 30 MIN 



Treino 8
BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE MODERADA EM SUBIDA | 4 MIN 

+ 
VOLTA DESCENDO NO PERCURSO INVERSO 

REPETE 5 VEZES

OU 

BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE FORTE | 10 MIN 
+  

BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE MUITO FORTE | 5 MIN 
+ 

BICICLETA OUTDOOR INTENSIDADE MODERADA | 5 MIN 
REPETE 2 VEZES



Treino 9

CORRIDA INTENSIDADE LEVE/MODERADA | 5 MIN 
+ 

CAMINHADA INTENSIDADE MODERADA | 3 MIN 
REPETE 5 VEZES 

OU 

CORRIDA INTENSIDADE LEVE/MODERADA | 45 MIN



Sequência de Exercícios: 
Reforço Muscular e Treino Funcional 



Para não ficar parado! Esses exercícios podem ser feitos em qualquer lugar: 
dentro de casa, no parque ou embaixo do bloco. É um plano de qualidade de 

vida! A maioria dos exercícios ajuda a restaurar a função da parede abdominal 
e a melhorar o tempo de reação, além de trabalhar a resistência. Ganhe força 
muscular, equilíbrio, condicionamento físico, agilidade, bem estar, disposição. 

Acelere o metabolismo e queima de gordura. E aproveita para corrigir a postura e 
desequilíbrios musculares. Vamos lá! 



Exercício 1

1. Escalador | 20 segundos

2. Flexão Braço em Plano 
Inclinado | 10 a 15 repetições

3. Afundo Alternado | 10 a 15 repetições

4. Abdominal Membros Inferiores 
90º | 20 repetições

5. Desenvolvimento Ombro | 10 a 15 repetições

6. Flexão Plantar Vertical | 10 a 15 
repetições cada

7. Abdominal Isometria Posição 
Canivete | 5 a 10 segundos

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=Z-xp8w12gIs


Exercício 2

1. Corrida Estacionada | 50 segundos

2. Agachamento Sumô | 10 a 15 repetições

3. Mergulho no banco | 10 a 15 repetições

4. Abdominal Supra com pernas 
flexionadas | 20 repetições

5. Agachamento isométrico | 30 a 50 
segundos

6. Flexão com 4 ou com 6 apoios | 10 a 15 
repetições

7. Flexão de Quadril Solo | 20 repetições

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=NLkSYL3mZqQ


Exercício 3

1. Skip Alto 123 | 30 segundos

2. Flexão Curtinha | 10 a 16 repetições

3. Stiff Unilateral | 10 a 18 repetições

4. Abdominal Oblíquo Lateral | 20 
repetições

5. Flexão com pico de 2 tempos | 10 a 18 
repetições

6. Agachamento com salto e elevação de 
braço | 10 a 20 repetições

7. Abdominal Lombar | 20 a 40 repetições

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=P-9Wc5iMcsQ


Exercício 4

1. Corrida em 8 | 20 segundos

2. Puxada trave supinada | 10 a 15 
repetições

3. Agachamento apoiado com Abdução 
Unilateral | 10 a 16 repetições

4. Abdominal Remador | 10 a 15 repetições

5. Thruster | 10 a 15 repetições

6. Sobe Desce Banco Alternado | 10 a 16 
repetições

7. Lombar Reto Solo | 20 repetições

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=Hwx64DxwQ30


Exercício 5

1. Polichinelo Cruzado | 50 segundos

2. Afundo | 10 a 15 repetições

3. Flexão Isometria | 30 segundos

4. Abdominal Remador | 20 repetições

5. Agachamento com Deslocamento 
Lateral | 10 a 15 repetições

6. Flexão com Deslocamento Lateral 
| 10 a 16 repetições

7. Prancha com continência | 30 a 50 
segundos

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=8ai1HtLdVqg


Exercício 6

1. Polichinelo Adução e Abdução de Braço 
| 30 segundos

2. Flexão mãos juntas | 10 a 18 repetições

3. Agachamento com flexão de coxa 
| 10 a 20 repetições

4. Homem Aranha | 20 a 40 segundos

5. Mergulho com pico de 2 tempos | 10 a 20 
repetições

6. Agachamento com Abdução | 10 a 20 
repetições

7. Abdominal Bicicleta | 20 a 40 repetições

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=bWIUAkM9Uoo


Exercício 7

1. Salto Lateral Alternado | 20 segundos

2. Supino Reto Fechado | 10 a 15 repetições

3. Ponte Unilateral Alternada | 10 a 16 
repetições

4. Perdigueiro Alternado | 20 repetições

5. Puxada Barra Pronada | 10 a 15 repetições

6. Adução Solo Isometria | 20 segundos

7. Abdominal Oblíquo Solo flexão lateral 
| 10 a 15 repetições

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=7bNRzWQLylc


Exercício 8

1. Corrida Vai e Vem | 50 segundos

2. Flexão Plantar Unilateral Vertical | 10 a 15 
repetições

3. Meio Sugado | 30 a 50 segundos

4. Prancha com extensão de cotovelos 
| 30 a 50 segundos

5. Elevação Lateral | 10 a 15 repetições

6. Passada | 10 a 15 repetições

7. Prancha lateral | 30 a 50 segundos

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=KLPqoMBWmMM


Exercício 9

1. Corrida Meio Fio | 30 segundos

2. Flexão de Braço com Quadril Elevado 
| 10 a 20 repetições

3. Agachamento com Perna Juntas 
| 10 a 20 repetições

4. Superman trazendo a mão | 10 a 20 
repetições

5. Flexão Inclinada | 10 a 20 repetições

6. Sumô com Salto | 10 a 20 repetições

7. Prancha frontal com elevação das 
pernas | 20 a 40 segundos

Repete a série de 2 a 4 vezes

Alongamento (30 segundos cada posição)

Clique e assista ao video demonstrativo

https://www.youtube.com/watch?v=LUzmX86R7_Q


Compartilhe esse e-book com sua família e amigos, convide-os 
para praticar exercícios com você! Tente tirar pelo menos uma 

pessoa do sofá nesse período.  

Lembre-se: Respeite os seus limites e não os ultrapasse! 



Obrigado


