
 

GINÁSTICA LABORAL 
 

EXERCÍCIOS 

1. Em pé ou sentado, o aluno irá aproximar uma das orelhas do ombro, utilizando a mão do mesmo lado, ele 

irá realizar uma sutil força sobre a cabeça, puxando-a em direção ao ombro. Deve-se manter esta posição 

por  5 segundos. Após realizar o mesmo movimento para o outro lado do corpo. O movimento deve ser 

feito respeitando o limite articular, executando o movimento até onde não haja dor ou a mobilidade 

articular lhe permita. Realizar 2 séries de  12 repetições de 5 segundos. 

 

VISÃO ANTERIOR 

 

VISÃO LATERAL 

2. Mantendo sua coluna longa, gradualmente flexione o tronco lateralmente, mantendo os ombros abertos. 

Faça o exercício respeitando a dor, limitação articular e mantenha o abdômen contraído durante o 

exercício. O movimento deve ser feito respeitando o limite articular, executando o movimento até 

onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. Realizar 2 séries de 15 movimentos para 

cada lado do corpo. 

 

VISÃO ANTERIOR 



 

3. Em pé, com os pés afastados na largura um pouco maior que a dos ombros, joelhos semiflexionados, 

tronco ereto, abdômen contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito estufado”). Para 

realizar uma repetição o aluno irá realizar uma extensão do ombro (levando-o para trás do corpo) e uma 

flexão com do ombro oposto (elevando o braço a frente do corpo), os cotovelos podem ficar flexionados 

flexionados. O movimento deve ser feito respeitando o limite articular, executando o movimento até 

onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. Realizar 2 séries de 15 repetições para cada 

braço.  

 

VISÃO ANTERIOR 

 

VISÃO LATERAL 

4. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdômen 

contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito estufado”). O aluno irá deixar os braços na 

altura dos ombros e com as mãos fechadas, realizará um movimento como se estivesse desenhando um 

círculo imaginário.  O movimento deve ser feito lentamente, respeitando o limite articular, 

executando o movimento até onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. Realizar 2 

séries de 15 repetições no sentido horário e 15 repetições no sentido anti-horário.  

 

VISÃO ANTERIOR 



 

5. Em pé, o aluno deve colocar uma das mãos a frente do peito, com a palma da mão para cima ele deve 

fazer uma extensão de punho. Com a mão contrária ele realizará uma sutil força sobre os dedos e palma 

da mão, puxando-os em direção ao corpo. Depois ele irá realizar o movimento de flexão de punho e 

empurrar dedos e dorso da mão, em direção ao corpo. Após o término desse tempo, ele deverá realizar o 

mesmo movimento com a mão contrária.  O movimento deve ser feito respeitando o limite articular, 

executando o movimento até onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. Deve-se 

manter essa posição durante 20 segundos e realizar 2 séries para os dois movimento em cada mão. 

 
VISÃO ANTERIOR 

 
VISÃO LATERAL 

6. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdômen 

contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito estufado”). Para realizar uma repetição do 

exercício, o aluno com os braços ao lado do corpo na altura dos ombros e com as mãos fechadas, irá 

realizar um desvio ulnar (direcionando a mão para baixo) e um desvio radial (direcionando a mão para 

cima). O movimento deve ser feito respeitando o limite articular, executando o movimento até onde 

não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. Realizar 2 séries de 15 repetições. 

 

VISÃO ANTERIOR 



 

 

VISÃO LATERAL 

7. Sentado ou em pé, com o tronco ereto, abdômen contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas 

(“peito estufado”). Para realizar uma repetição do exercício, o aluno com os braços na altura dos ombros 

e as palmas direcionadas para frente, irá realizar uma flexão controlada dos dedos. O movimento deve 

ser feito respeitando o limite articular, executando o movimento até onde não haja dor ou a 

mobilidade articular lhe permita. Realizar 2 séries de 15 repetições.  

 

VISÃO ANTERIOR 

 

VISÃO LATERAL 

8. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdômen 

contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (“peito estufado”). Para realizar uma repetição do 

exercício, o aluno com os braços na altura dos ombros, irá realizar um agachamento e, ficará nesta 

posição com o joelho e quadril em um ângulo aproximado de 90° e 45°, respectivamente, e joelhos na 

mesma direção dos pés sem que os joelhos ultrapassem os dedos dos pés. E após retornará a posição em 

pé. O movimento deve ser feito respeitando o limite articular, executando o movimento até onde 

não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. Realizar 2 séries de 15 repetições. 



 

 

VISÃO ANTERIOR 

 

VISÃO LATERAL 

9. Em decúbito dorsal (deitado de “barriga para cima”), para realizar uma repetição do exercício, o aluno 

deve elevar o quadril do solo, flexionando os joelhos a aproximadamente 90°, contraindo os glúteos e 

apoiando o tronco com a região escapular. Ao retornar o quadril não deve encostar-se ao chão. O 

movimento deve ser feito lentamente, respeitando o limite articular, executando o movimento até 

onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. Realizar 2 séries de 15 repetições. 

 

VISÃO LATERAL 

 

VISÃO POSTERIOR 



 

10. Ajoelhado, o aluno irá colocar um pé a frente do corpo, alinhado com o ombro de seu respectivo 

lado. Após ele irá colocar a mão sobre o joelho da perna à frente, realizando uma sutil força com o corpo 

para frente. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos. O movimento deve ser feito respeitando 

o limite articular, executando o movimento até onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe 

permita. Realizar 2 séries de 20 segundos para cada perna.  

 

                                                                            VISÃO LATERAL                            VISÃO ANTERIOR 

DICA DA SEMANA: 

Como manter uma boa postura na utilização de computador de mesa. 
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