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Posicione pesos de 3-6kg no chão em frente aos seus pés. Com 
as mãos em cima dos halteres, ponha-se em posição de 

prancha.
 

Salte com ambos os pés em direção aos pedos, levante-se e 
traga os pesos até acima da cabeça. Volte ao chão e forme 

outra prancha. Faça 15 repetições.

BURPEES COM PESO

Volta a pegar na corda. 
 
Tenta não balançar os braços e os ombros, faz antes pequenos 

circulos com os pulsod.
 

50 saltos.
UPGRADE DO EXERCÍCIO: Aumenta o número de salto

para 100. Tu consegues!

SALTAR À CORDA

Deita-te com as mãos atrás da cabeça.
 

Levanta o tronco superior, estica o braço esquerdo e vira-o de 
forma a tocar no chão ao lado da tua perna direita. Troca o lado 

e repete usando a mão direita.

Faz 10 repetições para cada lado.

ABDOMINAIS COM A PERNA
ESTICADA E TORÇÃO
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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.

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. 

Deite-se com as mãos atrás das orelhas. Levante os pés, 
cabeça e omoplatas. Traga o joelho esquerdo até ao cotovelo 

direito.
Alterne as pernas torcendo o tronco superior – garanta que o 

seu joelho toca no cotovelo oposto. 
20 repetições por lado.

UPGRADE DO EXERCÍCIO: Diminua a velocidade para tonificar 
ainda mais o core.

ABDOMINAIS BICICLETA
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De pé, a segurar um peso em cada mão, incline-se para a frente 
com os joelhos ligeiramente dobrados. 

Tragas os pesos até ao peito. 
 

Com os braços ligeiramente dobrados, levante os pesos
 para os lados até a altura dos ombros. Volte lentamente 

à posição inicial.

Faça 15 repetições.

VOO INCLINADO

Com os pés à largura das ancas, segure os pesos de 3kg em 
cada mão à altura dos ombros. 

 
Agache. Enquanto se levanta, estique os braços. Volte ao ínicio.

 
 Faça 15 repetições

UPGRADE DO EXERCÍCIO: Aumente os pesos para 4 kg.

AGACHAMENTO COM HALTERES
Começa numa posição de prancha baixa, com os antebraços no 

chão. Sobe ligeiramente para uma posição de prancha mais 
elevada, apoiando-te nas mãos, primeiro na direita e depois na 

esquerda.
 

Volta de novo à posição de antbraços. Aperte o core para as 
suas ancas não balançarem.

 
Faça 24 repetições.

COMMANDOS
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De pé, pés à largura das ancas e pontas dos pés a apontar para 
fora. Baixe-se até um agachamente, garantindo que os seus 

joelhos se mantêm alinhados com os seus dedos dos pés.
 
Salte o mais alto que possa, usando os braços para dar balanço 

para a frente. Aterre em posição de agachamento.
 

Faça 15 repetições mantendo o movimento controlado.

SALTOS AMPLOS

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.

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.


