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Deite-se de costas, pegando en halteres de 3-6kg com ambas as 
mãos acima da cabeça, caso não tenha alteres, pode fazer com 
1kg de arroz em cada mão. Traga os Joelhos ao peito e os pesos 

aos joelhos, levantando o tronco do chão.
 
Segure-os brevemente, antes de libertar os braços e pernas até 

quase tocarem no chão.
Repita 15 vezes.

UPGRADE DO EXERCÍCIO: aumento do peso dos halteres.

JOELHOS AO PEITO
Coloque as duas mãos no chão um pouco mais afastadas do 
que a largura dos ombros e os pés atrás de si. Mantenha as 

costas direitas.

Dobre os cotovelos e desça até os seus braços formarem um 
ângulo de 90º. Suba.
Faça 15 repetições.

UPGRADE DO EXERCÍCIO: Alternar a flexão, com um 
afastamento dos pés em salto (mantendo a posição base da 

flexão).

FLEXÕES

Agache, pés um pouco mais afastados do que a largura dos 
ombros e mãos no chão.

 
Com o peso do corpo nas mãos, chute os pés para trás e 

sustente-se nas plantas dos pés. Salte para a frente e 
impulsione o seu corpo para cima num só movimento, 

terminando numa posição de pé. 
Faça 15 repetições.

UPGRADE DO EXERCÍCIO: aumentar o ritmo do exercício

BURPEES
Coloque as duas mãos no chão além da largura dos ombros e 

ambos os pés atrás de si, fixando as plantas dos pés.
 

Salte com os dois pés para fora, mais amplos do que a largura 
das ancas, antes de voltar a juntar os dois pés para a posição 
inicial num novo salto. Continue alternando com os pés, por 15 

repetições.

SALTOS ALTERNADOS
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DICAS DE TREINO - CIRCUITO 2
#STAYHOMESTAYGOLDEN

Deite-se de barriga para baixo com os braços à sua frente
 e as pernas esticadas para trás, com os dedos dos pés a 

apontar para o chão.
 

Com as duas mãos colocadas de lado do seu peito, estiqe os 
braços e levante-os, repousando nas plantas dos pés. Vá 

descendo o corpo lentamente até ao chão. 
Mantenha as costas direitas.

 
Faça 15 repetições.

FLEXÕES DEITADAS
De pé, a segurar 2kg (em alternativa 1 pacote de arroz) em cada 
mão, pés afastados. Mantendo os braços um pouco sobrados, 

levante lentamente os pesos para os lados até atingirem a altura 
dos ombros. Controle o movimento.

 
Lentamente, desça os braços.

 
Faça 15 repetições firmes.

UPGRADE DO EXERCÍCIO: Aumente o peso que segura nas 
mãos.

ELEVAÇÕES LATERAIS

 
Deite as costas com os dois braços esticados acima da cabeça 
e levante as pernas num angulo de 90º. Lavantando o tronco do 

chão tente chegar com as pontas dos dedos das mãos às 
dos pés.

 
Devagar, vá descendo e regresse à posição inicial. 

 
Faça 20 repetições

UPGRADE DO EXERCÍCIO: Segure um peso com as duas mãos 
enquanto faz o exercício.

ABDOMINAIS EM V
 

Comece na posição de prancha com as mãos afastadas à 
largura dos ombros e pés juntos. Mandendo o seu pé esquerdo 

no chão traga o seu pé direito até ao cotovelo esquerdo.
 

Repita do lado contrário. Alterne e aumente a velocidade. 

Faça 40 repetições.

MONTAIN CLIMBERS
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