
LET'S
BEGIN
P R O G R A M A  D E  5  S E M A N A S  P A R A  V O C Ê
A B A N D O N A R  O  S E D E N T A R I S M O



TODA
CAMINHADA
COMEÇA COM
O PRIMEIRO
PASSO



Começando a se exercitar agora?
Esse programa é perfeito para quem está começando a se exercitar.

Montamos um calendário de atividades e descansos, onde você terá exercícios
cardio, neuromusculares, alongamento, mobilidade, pilates, tudo já desenhado para 
que você consiga incluir o hábito de se exercitar.

O programa dura 5 semanas, começando com 2 aulas na semana e 
terminando com 4 aulas na semana. Todas aulas de 10 a15minutos, sem
material, para que você consiga fazer em qualquer lugar.



PASSO A PASSO DO PROGRAMA
O primeiro passo você já deu, que é querer começar!

O programa consiste em aulas de até 15 minutos, a primeira semana começa com 2
aulas e a ultima semana finaliza com 4 aulas.

Todas as aulas são simples, fáceis de fazer e sem equipamentos.

Mesmo sendo fáceis, ainda damos opções para facilitar ou deixar um pouco
mais intenso, use.

Antes de iniciar o programa, faremos três testes: condicionamento de 
força de CORE, força de membros inferiores e de flexibilidade. 

Os testes são importantes para verificar a sua evolução.



PASSO A PASSO DO PROGRAMA
O primeiro passo você já deu, que é querer começar!

O programa inicia com uma auto avaliação de condicionamento, simples e fácil de
fazer.

Você também vai receber um calendário com os dias marcados em que vai fazer
exercícios e com os dias em que vai descansar.

Nos dias de exercício físico, você também vai preencher o diário de atividade 
física.

Após as 5 semanas, sugerimos uma sexta semana de desafio (opcional).

No final do programa você vai fazer mais uma auto avaliação para
 comparar os resultados iniciais e finais.



"PARA QUEM NÃO SABE PARA ONDE VAI,
QUALQUER CAMINHO SERVE"
Teste seu condicionamento ao iniciar o programa, vamos testa-lo novamente no final.

TESTE DE FORÇA ABDOMINAL:  material necessário: 1 cronômetro.
-> Teste de prancha: na posição de prancha, inicie o cronômetro e veja qual é o tempo máximo que
você consegue ficar nessa posição.

TESTE A FORÇA DOS MEMBROS INFERIORES: material necessário: 1 cadeira e um cronômetro.
-> Teste de subir e descer da cadeira: coloque o cronômetro em 1 minuto regressivo.
Suba e desça da cadeira o máximo de vezes que conseguir nesse 1 minuto.

TESTE DE FLEXIBILIDADE: material necessário: 1 régua.
-> Segurando a régua com a mão, tente tocar no chão, e meça a distância entre seus dedos e o
solo, ou verifique se consegue tocar o chão com o punho, ou com a mão inteira.



Avaliação de qualidade de vida

Antes de começar, vamos analisar alguns pontos da sua rotina, para podermos
comparar no final do programa! 

HUMOR: Em uma escala de 0 a 10, que nota você dá para seu humor? Sendo 0 MUITO MAL
HUMORADO e 10 MUITO BEM HUMORADO. Anote aqui: ________

DISPOSIÇÃO: Em uma escala de 0 a 10, que nota você dá para sua disposição? Sendo 0 MUITO
INDISPOSTO e 10 MUITO DISPOSTO. Anote aqui: ________

QUALIDADE DO SONO: Em uma escala de 0 a 10, que nota você dá para seu sono? Sendo 0
DURMO MUITO MAL e 10 DURMO MUITO BEM. Anote aqui: ________

AUTOESTIMA: Em uma escala de 0 a 10, que nota você dá para sua autoestima? Sendo 0  MUITO
BAIXA e 10 MUITO ALTA. Anote aqui: ________

SOME OS PONTOS E ANOTE O RESULTADO AQUI:_______________



TESTE PRANCHA:
Com os cotovelos apoiados no chão, suba o 
quadril e cronometre quanto tempo você consegue
ficar nessa posição.
Anote o resultado abaixo:

No início do programa, consegui ficar________segundos
na prancha.



TESTE FORÇA MEMBROS INFERIORES:
De frente para a cadeira, suba e desça o máximo de 
vezes que conseguir em 1 minuto.

No início do programa, consegui subir e descer na cadeira
________vezes.



Dedos ao chão: 
Com uma régua na mão, tente encostar no chão.
Meça a distância entre a mão e o chão, ou se alcançou o chão
com os dedos, com o punho ou com a mão inteira.

Anote aqui a medida entre o dedo médio e o solo, ou anote 
se tocou o chão com os dedos, punho ou com a mão inteira.
No início do programa alcancei________________

TESTE FLEXIBILIDADE:



Agora que temos um ponto inicial, 
vamos as metas!
SEPARE PAPEL E CANETA!



TODA META DEVE SER SMART!

S
M
A
R
T

ESPECÍFICA: QUANTO MAIS ESPECÍFICA A META, MELHOR! 
EX: VOU FAZER TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PELA MANHÃ.

MENSURÁVEL:  VOCÊ PRECISA TER COMO MENSURAR SE ESTÁ CAMINHANDO
NA DIREÇÃO DA SUA META: VOU IMPRIMIR O CALENDÁRIO E FAZER UM X EM CADA ATIVIDADE REALIZADA.

ALCANÇÁVEL:  VOCÊ PRECISA ACREDITAR QUE CONSEGUE CUMPRIR A META. 
NO CASO DESSE PROGRAMA, ELE  JÁ FOI DESENHADO PARA VOCÊ CONSEGUIR!

RELEVANTE: SUA META TEM QUE SER ALGO IMPORTANTE PARA VOCÊ, VOCÊ PRECISA DAR
IMPORTÂNCIA PARA ELA, CASO CONTRÁRIO, FICA MAIS DIFÍCIL ALCANÇA-LA., 

TENHA PRAZO:  DEFINA UM CRONOGRAMA REALISTA PARA O ESCOPO DE ACORDO COM 
O ESFORÇO QUE VOCÊ PODE COLOCAR PARA ESSA META. COM UM PRAZO CLARO, 
VOCÊ PODE PLANEJAR UM OBJETIVO E PROGREDIR NA DIREÇÃO DELE.



QUADRO DE RESULTADOS

O QUE EU QUERO? POR QUE EU QUERO? COMO VOU ME SENTIR? O QUE EU DEVO FAZER?

Qual resultado específico
eu quero alcançar?

(anote abaixo)

Por que eu quero isto? 
Qual o meu
  propósito? 

Qual é o meu motivo?
  Quais valores

sustentam esse resultado?
(anote abaixo)

Quem vou me tornar?
Como será minha vida?

(anote abaixo)

Quais são as ações específicas
que tenho que realizar 

para fazer meu resultado
acontecer?

(anote abaixo)



Tenha claro onde quer chegar, isso é fundamental para criar o compromisso com você
mesmo.

-> Que motivos te levaram a querer começar a se exercitar? Liste 5.
-> Que benefícios você espera alcançar fazendo exercícios todos os
dias? Liste 7.
-> Quem pode te ajudar a seguir essa rotina? Liste 5.
-> O que pode te impedir de realizar esse programa? Liste 3.
-> Como você pode resolver esses problemas? Liste 3 soluções para
cada problema citado anteriormente.



DIÁRIO DE ATIVIDADES
Essa é uma ferramenta bem simples, e muito eficiente para a fixação do hábito!

Todos os dias após realizar os exercícios responda as 2 perguntas abaixo. Anote!

1ª - COMO EU ESTAVA ME SENTINDO ANTES DA ATIVIDADE FÍSICA?

2ª - COMO EU ME SINTO AGORA APÓS PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA?



O mais importante no início é a frequência!
Muito mais importante do que a intensidade e o tipo dos exercícios, a frequência é
onde você deve focar a sua energia!

Muita gente quando começa a se exercitar, no primeiro dia quer se desafiar como um atleta. Acaba
ficando dolorido nos dias seguintes e a motivação para continuar vai embora. Confie no nosso
processo, depois de 5 semanas você verá o quanto diferente estará, e com certeza  estará mais
apto a exercícios mais intensos, sentindo o mesmo prazer em se cuidar.



1ª SEMANA
2 sessões

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

2ª SEMANA
2 sessões

3ª SEMANA
3 sessões

4ª SEMANA
3 sessões

5ª SEMANA
4 sessões

Esse calendário é uma sugestão, você pode substituir qualquer aula por outra do programa., 



DESAFIO 6ª SEMANA

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO



DICAS EXTRAS:

ALIMENTAÇÃO:

Já que  você está investindo na sua saúde  por cinco semanas, precisa pensar em fazer escolhas nutricionais que atendam bem a você. 

Embora não exista um plano nutricional que funcione para todos, aqui estão algumas dicas inteligentes que você pode seguir para
otimizar sua nutrição e maximizar seus resultados:

*Eliminar ou minimizar açúcar e álcool.
*Limite gorduras saturadas, gorduras trans, sal e açúcar adicionado.
*Coma muitas frutas, legumes e grãos integrais.
*Beba bastante água durante seu dia.



DICAS EXTRAS:

MAXIMIZE SEUS RESULTADOS:
Planeje com antecedência os dias e horários do seu autocuidado.
Não se preocupe se você perder um treino, tente ajustá-lo no dia seguinte.

TREINE SEMPRE COM ÁGUA:

Sempre!

VÁ NA SUA PRÓPRIA VELOCIDADE:

Escolha opções para modificar a intensidade e o impacto, principalmente durante exercícios cardio.

SEJA RESPONSÁVEL:

Diga a seus amigos e familiares o que você está fazendo - até incentive um amigo ou parceiro a fazer o desafio com
você. 



REFLITA  REGULAMENTE:

Anote as mudanças e conquistas e pense no que você deseja trabalhar na próxima semana. É uma ótima maneira de manter o
foco em sua meta geral.

INVISTA TEMPO EM ALONGAMENTOS:

Isso pode melhorar a flexibilidade, aumentar a força, ajudar na prevenção de lesões e deixá-lo calmo e sereno. O Let's Flex, Let's
Mob, Yoga e Pilates são ótimos para isso! 

RESPIRE COM CONSCIÊNCIA:
Prove fazer exercícios de respiração, os benefícios são imensos para o alivio do estresse e controle emocional. Experimente
contar até 6 inspirando pelo nariz, contar até 6 com a respiração presa, depois soltar o ar contando até 6, e ao esvaziar o
pulmão, ficar sem respirar por mais 6 tempos e começar tudo de novo. Repita isso por 1, 2 minutos por dia e já notará uma
mudança significativa.



*Posso mudar o dia de exercício?
Sim,  o programa apresenta uma sugestão de dia de semana, se para a sua rotina for melhor trocar o dia, não tem problema,
desde que você mantenha a frequência estipulada para a semana.

*Posso fazer a mesma aula todo dia?
Sim, se você se apaixonar por uma aula só, e quiser fazer sempre ela, pode. Nós incluímos atividades diferentes para que você
tenha uma experiência mais rica, melhorando valências físicas diferentes (Cardiorrespiratórias, Neuromusculares e de
Flexibilidade).

*Não gostei dessa aula, preciso faze-la?
Não. Você pode trocar qualquer aula. Nosso objetivo aqui é começar a fazer exercícios, independente do tipo.

*O que eu faço se perder um dia?
Sem culpa, acontece, se programe para amanhã realizar a tarefa de hoje.

DÚVIDAS FREQUENTES:



PARABÉNS VOCÊ COMPLETOU 
A SUA JORNADA!



VAMOS VER OS SEUS 
RESULTADOS?



Avaliação de qualidade de vida
Agora que terminamos o programa, vamos re-analisar os mesmos pontos da sua
rotina, para podermos comparar com os resultados do início do programa! 

HUMOR: Em uma escala de 0 a 10, que nota você dá para seu humor? Sendo 0 MUITO MAL
HUMORADO e 10 MUITO BEM HUMORADO. Anote aqui: ________

DISPOSIÇÃO: Em uma escala de 0 a 10, que nota você dá para sua disposição? Sendo 0 MUITO
INDISPOSTO e 10 MUITO DISPOSTO. Anote aqui: ________

QUALIDADE DO SONO: Em uma escala de 0 a 10, que nota você dá para seu sono? Sendo 0
DURMO MUITO MAL e 10 DURMO MUITO BEM. Anote aqui: ________

AUTOESTIMA: Em uma escala de 0 a 10, que nota você dá para sua autoestima? Sendo 0  MUITO
BAIXA e 10 MUITO ALTA. Anote aqui: ________

SOME OS PONTOS E ANOTE O RESULTADO AQUI:_______________



TESTE PRANCHA:
Com os cotovelos apoiados no chão, suba o 
quadril e cronometre quanto tempo você consegue
ficar nessa posição.
Anote o resultado aqui:

No final do programa consegui ficar________segundos
na prancha.



TESTE FORÇA MEMBROS INFERIORES:
De frente para a cadeira, suba e desça o máximo de 
vezes que conseguir em 1 minuto.

No final do programa consegui subir e descer da cadeira
________vezes.



Dedos ao chão:
Com uma régua na mão, tente encostar no chão.
Meça a distância entre a mão e o chão, ou se alcançou o chão
com os dedos, com o punho ou com a mão inteira.

Anote aqui a medida entre o dedo médio e o solo, ou anote
se tocou o chão com os dedos, punho ou com a mão inteira.
No final do programa alcancei________________

TESTE FLEXIBILIDADE:



MEUS RESULTADOS FORAM:
(Resultado final - resultado inicial)

_____ PONTOS DE MELHORA EM QUALIDADE DE VIDA.
_____ FOI O TEMPO A MAIS QUE CONSEGUI FICAR NA PRANCHA.
_____ FOI A QUANTIDADE DE CENTÍMETROS QUE GANHEI DE FLEXIBILIDADE.
_____FOI O NÚMERO DE VEZES A MAIS QUE CONSEGUI SUBIR NA CADEIRA NO 
TESTE DE 1 MINUTO.



E O MAIS IMPORTANTE!



VOCÊ FEZ EXERCÍCIO E CUIDOU DE VOCÊ 
POR 5 SEMANAS SEGUIDAS!



PARABÉNS!



QUAL É A PRÓXIMA META?
COM CERTEZA PODEMOS TE AJUDAR!
ENTRE EM CONTATO!

(48) 3307-2043 (telefone fixo)
(48) 98817-6491 (whatsapp)
recepcao@runfitnessclub.com.br (e-mail)

Rua Cônego Bernardo, 57, loja 01. Trindade. Florianópolis/SC.


