
Plano de treino 
 

 
 
 

INFORMAÇÕES:  Antes de começares a treinar, preenche as seguintes informações 

 
Nome: 
 
 
Ano/Turma: 
 
 
Peso: 
 

Altura: 

 
Perímetro Abdominal (como medir) 

 

Perímetro Abdominal 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 
 

   

 

Cumprimento do Plano de Treino 
Deves registar os dias em que cumpriste o plano de treino (treino 1, 2 ou flexibilidade), os dias que fizeste outra 
atividade física (indicar qual) e os dias que estiveste em repouso. 

Semana 
(data) 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira Sábado Domingo 

1        

2        

3        

4        

 

Tenta cumprir ao máximo o treino. Não necessitas de material para realizar os exercícios e deves fazer em casa. Se 
tiveres um irmão que te acompanhe será muito mais motivante e desafiante. Se estiveres sozinho, desafia um colega 
de turma para fazerem em vídeo chamada. Vê primeiro os vídeos, para relembrares como se fazem os exercícios e 
então só depois começas a treinar. 

SEMANA 1 – Plano de Treino 

2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira Sábado Domingo 

Treino 1 Flexibilidade Treino 2 Flexibilidade Treino 1 Atividade ativa em família Repouso 

 

SEMANA 2 – Plano de Treino 
Mantem os mesmo treinos da semana 1, mas no circuito A e C, em vez de 5 minutos, passam a 7 minutos, no circuito B 
passa de 20 segundos para 30 segundos. O repouso passa a um minuto e meio.   

2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira Sábado Domingo 

Treino 2 Flexibilidade Treino 1 Flexibilidade Treino 2 Atividade ativa em família Repouso 

 



Treino 1 

Aquecimento: realizar o aquecimento de acordo com o que é realizado nas aulas. 

 

Circuito A: deves fazer o maior número de voltas ao circuito em 5 minutos seguidos, sem paragens) 

1- Agachamento (10x)  

 

2 – Prancha frontal com toque (10x por 
lado)  
 

3 – Flexões com apoio joelhos (10x)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=n3L

Eyp_-MmI 
https://www.youtube.com/watch?v=sJc6

MSAlnWY 
https://www.youtube.com/watch?v

=oTmPth0J55E 
 

Repouso: 1 minuto (não esqueças de beber um pouco de água) 

 

Circuito B: deves fazer cada exercício durante 20 segundos e sem paragens entre exercícios 

1 – Jumping Jacks  

 

2- Mountain climbers  

 

3 – Correr 
no lugar  

4 – Agachamentos  

 

https://www.youtube.com/watch?
v=c4DAnQ6DtF8 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=zT-9L3CEcmk 

  

 

Repouso: 1 minuto (não esqueças de beber um pouco de água) 

 

Circuito C: deves fazer o maior número de voltas ao circuito em 5 minutos (sempre seguido, sem paragens) 

1 – Lunges (10x por lado)  

 

2- Prancha lateral (20 segundos  

por lado)  

3- Thrusters (10x) – com halteres ou 
garrafas com água 1,5l  

 

https://www.youtube.com/watch?v=
SSQkCXcEDx0 

https://www.youtube.com/watch?v=
XM_em2kbq44 

https://www.youtube.com/watch?v=pH
Hef7UAnR8  

 

Repouso: 1 minuto (não esqueças de beber um pouco de água) 

 

Circuito B: deves fazer cada exercício durante 20 segundos e sem paragens entre exercícios 

1 – Jumping Jacks  

 

3- Mountain climbers  

 

3 – Correr no lugar  4 – Agachamentos  

 

http://www.youtube.com/watc
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch


Treino 2 

Aquecimento: realizar o aquecimento de acordo com o que é realizado nas aulas. 

 

Circuito A: deves fazer o maior número de voltas ao circuito em 5 minutos (sempre seguido, sem paragens) 

1- Saltos verticais (8x)  

 

2 – Abdominais FitEscola 
(15x)  

 

3 – Prancha Lateral (10x por lado)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2VUTW1
44MA8 

 

  
https://www.youtube.com/watch?v=XM_
em2kbq44 

 

Repouso: 1 minuto (não esqueças de beber um pouco de água) 

 

Circuito B: deves fazer cada exercício durante 20 segundos e sem paragens entre exercícios 

1 – Jumping Jacks  

 

2- Mountain climbers  3 – Correr no 
lugar  

4 – Burpees  

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

gVxmf6jkA  
 

Repouso: 1 minuto (não esqueças de beber um pouco de água) 

 

Circuito C: deves fazer o maior número de voltas ao circuito em 5 minutos (sempre seguido, sem paragens) 

1 – Reverse Lunges (10x por lado)  

 

2. Prancha walkout (20 
segundos)  

 

3- Thrusters (10x) – com halteres ou 
garrafas com água 1,5l  

 
https://www.youtube.com/watch?v=7pw
O2gemRyg 

https://www.youtube.com/watch
?v=-FW8DNKsAh8 

  

 

Repouso: 1 minuto (não esqueças de beber um pouco de água) 

 

Circuito B: deves fazer cada exercício durante 20 segundos e sem paragens entre exercícios 

1 – Jumping Jacks  2- Mountain climbers  3 – Correr no lugar  4 – Burpees  

  

  

 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=dZgVxmf6jkA
https://www.youtube.com/watch?v=dZgVxmf6jkA
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/


Flexibilidade 

Aquecimento: realizar o aquecimento de acordo com o que é realizado nas aulas. 

 

Deves realizar cada exercício entre 15 a 20 segundos. 

 

 Cervicais 

 

Em pé ou sentados, alongamos lateralmente o pescoço, inclinando a 

cabeça para o lado com a ajuda da mão. 

 

 

 

 

De pé ou sentados, com as mãos entrelaçadas por trás da cabeça e por 

cima de nuca. Seguramos a cabeça para levá-la para baixo, sem mover o 

tronco, até que o queixo toque o peito. 

 

 

 Membros superiores 

 

De pé ou sentados, com os braços sobre a cabeça, seguramos um cotovelo 

com a mão do outro braço. Lentamente, levaremos o cotovelo até a nuca. 

 

 

 

 

Entrelaçamos as mãos, com as palmas das mãos para frente, esticamos os 

braços para frente. 

 

 



De pé ou sentados, com um braço fletido para trás e por baixo. O outro 

braço também flexionado por trás da cabeça. Se entrelaçam os dedos de 

ambas as mãos. Fazer com ambas as mãos em sentidos contrários. 

 

 

 

Entrelaçar os dedos atrás das costas. Girar lentamente os cotovelos para 

dentro, enquanto se esticam os braços. Levantar os braços por trás até 

notar o alongamento dos ombros, do peito e braços 

 

 

 

 

De pé ou sentados, cruzar os punhos entrelaçando as mãos. Esticar os 

braços até que as mãos fiquem por cima da cabeça e para trás. 

 

 Costas 

 

 

De pé ou sentados, com as pernas ligeiramente afastadas, inclinamos o 

corpo para um lado. Ajudando ao segurar o cotovelo com a mão. 

 

 

 

 

De pé, com as pernas retas, ligeiramente afastadas, inclinamos o corpo e 

apoiamos os braços estendidos. Para alongar, baixamos mais o corpo. 

 

 

 

 



 

 

Deitados, com os braços estendidos em cruz, fletimos uma perna e giramos 

o quadril sem levantar os ombros do solo. Podemos usar um braço como 

ajuda. 

 

 

 

 

 

De pé, com as pernas afastadas e ligeiramente fletidas, tocar nos 

tornozelos pela parte interior, enquanto elevamos as costas. 

 

 

 

 

Deitado de barriga para cima, com os joelhos fletidos sobre o peito. 

Segurar as coxas com as mãos, por trás dos joelhos e levar os calcanhares 

até as nádegas. Levar os joelhos até o peito, elevando os quadris e 

separando-os do solo. Nessa posição, estender as pernas para evitar 

espasmos musculares ou possíveis dores. 

 

 

 

 

 

Deitados com o corpo alongado, fletir uma perna sobre o peito com a ajuda 

dos braços. 

Repetir o exercício com a outra perna. 

 

 



 

 Membros inferiores 

De pé, um pouco distante de um ponto de apoio sólido onde apoiamos os 

antebraços. Flexionamos uma perna situando o seu pé no solo, à nossa 

frente, enquanto esticamos a outra para trás. Então, avançamos 

lentamente os quadris, mantendo reta a parte inferior das costas. Manter 

no solo a perna esticada, com os dedos apontando para frente ou um 

pouco para dentro. 

 

 

 

Segurar a parte posterior de um pé com a mão, levando-o lentamente até 

às nádegas. 

 

 

 

 

Partindo de pé, fletir as costas para tocarmos nas pontas dos pés tentando 

não fletir os joelhos. 

 

 

 

 

Deitados, com as pernas fletidas, os pés juntos pelas solas, tentamos 

manter as pernas abertas. 

 

 

 

Sentados, com uma perna esticada e a outra fletida com a sola do pé 

tocando a coxa. Inclinar o tronco para frente, em direção ao tornozelo. 

Repetir o exercício com a outra perna. 


