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Faça um agachamento dobrando os joelhos até as coxas 
estarem paralelas ao chão e as suas costas se mantenham 

entre os 45-90º das suas ancas. Salte e aterre na posição de 
lunge.

 
Salte outra vez para aterrar num agachamento, depois para um 
lunge, desta vez com o outro pé à frente. Isto é uma repetição.

 
Alterne durante 20 repetições.

AGACHAMENTO COM LUNGE

Dê um passo atrás num lunge com o seu pé direito, dobrando os 
joelhos a 90º. Endireite as pernas e transfira o seu peso para o 

pé esquerdo.
 

Levante o seu pé esquerdo e traga o joelho ao peito. Solte.
12 repetições para cada lado.

UPGRADE DO EXERCÍCIO: Salte quando levanta o joelho.

LUNGE INVERTIDO COM
ELEVAÇÃO DO JOELHO

Temos a certeza que já sabe os básicos deste. Veja se aterra 
suavemente nas plantas dos pés – os calcanhares não devem 

tocar no chão.
 

Não pare até as 50 repetições. Continue!
UPGRADE DO EXERCÍCIO: Aumente os saltos até aos 100... 

Se se atrever.

SALTAR À CORDA
Posicione-se direita e junte os pés. Dobre os joelhos e salte no 

ar para aterrar num agachamento sumo alargado (pés e joelhos 
a apontar para fora).

 
Salte outra vez, desta vez terminando com os pés juntos. Faça 

uma pausa no final de casa agachamento e sinta o efeito. 
 

Repita 15 vezes. 

AGACHAMENTO COM SALTO
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Fique de pé com os pés um pouco mais afastados do que a 
largura dos ombros. Dobre os joelhos até que os seus quadric-

ipites estejam paralelos ao chão e toque no seu pé esquerdo 
com a mão direita. Depois impulsione o seu corpo para o ar.

 
Aterre num agachamento e repita para o lado oposto. Isto é 

uma reptição.

Continue a alternar até às 24 repetições, sem descanso.

SALTOS EM X

De pé, com os dois pés ligeiramente mais afastados do que a 
largura dos ombros, dobre os joelhos e coloque as mãos no chão 

em frente dos pés.
 

Atire os pés para trás, de forma a aficar numa posição de 
prancha alta e depois salte de volta na direção das mãos. 

Isto é 1 repetição. Faça um total de 20.

PRANCHA COM SALTO
Com 1kg de peso em cada mão, ponha-se numa posição de 

lunge, o pé direito à frente.
 
Dê um passo em frente com o pé esquerdo, dobrandoambas as 

pernas para um lunge enquanto apoia o pé.
 

12 repetições/perna
UPGRADE DO EXERCÍCIO: Aumente o seu peso para 2kg.

LUNGES EM MOVIMENTO COM PESO
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De pé, com os pés a apontar ligeiramente para fora, dobre os 
joelhoes até que os seus quadricipites fiquem paralelos ao chão.
 
Faça força nos calcanhares para esticar as penas, retornando a 

uma posição de pé.
 

Faça 15 repetições.

UPGRADE DO EXERCÍCIO: Adicione uma cadência
quando estiver em baixo.

AGACHAMENTO SUMO


