
 

GINÁSTICA LABORAL RELAXAMENTO 
 

 

 A GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO é realizada NO FIM DO EXPEDIENTE DE 

TRABALHO, ela se caracteriza pela promoção da diminuição da fadiga, cansaço e tensões musculares causadas 

pela atividade laboral. (AGUIAR et al., 2015)  

Recomendação 

Os movimentos devem ser realizados respeitando os limites articulares, sendo executados até onde não haja dor 

ou a mobilidade articular lhe permita.  
 

EXERCÍCIOS 

1. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar em um encosto, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, 

escápulas aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris, irá juntar as palmas das 

mãos a frente do peitoral. Após ele realizará o movimento de extensão, com um determinado punho, 

fazendo com que o punho oposto realize uma flexão. Esse movimento deve ser executado lentamente e 

alternando entre o lado esquerdo e direito do corpo. Realizar 15 repetições para cada lado do corpo. 

 
VISÃO FRONTAL 

 
VISÃO LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar em um encosto, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, 

escápulas aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris, irá juntar as palmas das 

mãos a frente do peitoral. Após ele levará as mãos o máximo que conseguir em direção ao solo, mantendo 

as palmas das mãos juntas. Em seguida, ele irá levar as mãos acima da cabeça o máximo que conseguir, 

assim aproximando os cotovelos a frente do peitoral. Deve se realizar esse movimento 20 vezes.  

 
VISÃO FRONTAL 

 
VISÃO LATERAL 

 

3. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar em um encosto, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, 

escápulas aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris, irá colocar uma das mãos 

a frente do corpo, mantendo o cotovelo flexionado e punho estendido. Com a mão oposta, deve-se puxar 

sutilmente um dedo de cada vez para atrás. Começando com o dedo polegar e terminado com o mínimo, 

deve-se alongar cada dedo durante 20 segundos, realizando 2 séries do alongamento para cada mão.  

 

                                                              VISÃO FRONTAL                                VISÃO LATERAL 

 

 

 

 



 

4. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar em um encosto, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, 

escápulas aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris, irá realizar movimentos 

com o polegar ou com os dedos médio e indicador, pressionando sutilmente a musculatura da região do 

peitoral. Ele irá deslizar os dedos sobre a musculatura do peitoral, iniciando na região do esterno (osso 

localizados entre os peitorais) em direção ao ombro. Realizar 1 minuto destes movimentos para cada 

peitoral.  

 
VISÃO FRONTAL 

 

5. Mobilidade de ombro com bastão: Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente 

direcionados para as laterais, joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdômen contraído, escápulas 

aduzidas. O aluno segurando um bastão à frente dos quadris, com as duas mãos em uma largura maior que 

a dos ombros segurando próximo as extremidades do bastão. Deve levá-lo acima da cabeça e com uma 

rotação de ombro passará o bastão para parte de trás do corpo, levando-o mais próximo do dorso que 

conseguir. Após ele retornará o bastão a frente dos quadris e, em seguida, segurando o bastão acima da 

cabeça. E realizará o movimento de levar o bastão ao lado do corpo alternadamente, flexionando sutilmente 

os cotovelos. Realizar 10 repetições para cada movimento. 

 

 

VISÃO FRONTAL 



 

6. Em pé ou sentado, coluna ereta, abdome contraído, deve-se olhar para cima e com as mãos juntas, o aluno 

irá sutilmente fazer força sobre o queixo, empurrando a cabeça para trás fazendo uma extensão de pescoço. 

O aluno ficará nesta posição por 20 segundos. Após ele irá aproximar o queixo ao peito, o máximo que 

conseguir, fazendo uma força sutil com as mãos atrás da cabeça, em direção ao chão fazendo uma flexão 

de pescoço. Ele irá ficar nesta posição por 20 segundos. Realizar 2 séries. 

 
VISÃO FRONTAL 

 

7. Em pé ou sentado, coluna ereta, abdome contraído, o aluno irá aproximar uma das orelhas ao ombro, 

utilizando a mão do lado do ombro, ele irá realizar uma sutil força sobre a cabeça, puxando-a em direção 

ao ombro fazendo uma flexão lateral de pescoço. Deve-se manter esta posição por 20 segundos.  Após 

ele irá fazer o mesmo movimento para o outro lado do corpo. Realizar 2 séries, para cada lado do corpo. 

 
VISÃO FRONTAL 

 

8. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente direcionados para as laterais, joelhos 

semiflexionados, tronco ereto, abdômen contraído escápulas aduzidas. O aluno em pé de frente para uma 

cadeira, irá colocar um dos pés sobre o assento, a perna oposta ficará com os joelhos semiflexionados. Após 

ele colocará as mãos na cintura e realizará sutilmente uma flexão de tronco, o máximo que conseguir, 

mantendo o joelho estendido e o tornozelo em dorsiflexão da perna na qual o pé está sobre a cadeira. 

Realizar 2 séries de 20 segundos para as duas pernas.  



 

 
VISÃO LATERAL 

 

9. Em decúbito dorsal (deitado de barriga para cima), deve se trazer os joelhos em direção ao peito, após deve-

se abraçá-los e realizar sutilmente força com os braços em direção ao peito. Deve-se manter está posição 

por 20 segundos. Realizar 2 séries do alongamento. 

 

10. Exercício respiratório: Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar em um encosto, o aluno com a 

coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas, mãos sobre as coxas e pés nos chãos na largura dos 

quadris. Deve-se realizar uma inspiração, “puxando” o ar pelo nariz, durante 5 segundo expandindo a caixa 

torácica o máximo que conseguir. Após ele irá realizar uma expiração, “soltando” o ar pela boca,  durante 

5 segundos retornado a caixa torácica a posição natural. Realizar 10 inspirações e 10 expirações.  

 

 
VISÃO FRONTAL 

 

 

 

 

 



 

DICA DA SEMANA: 

Como posicionar o teclado e o monitor de um computador? 

Durante um trabalho que requer utilização de um computador, deve-se observar o posicionamento do 

teclado e do monitor, os quais devem permanecer alinhados. Se há exigências de digitação de texto na maior 

parte do tempo, o teclado deve ser alinhado ao monitor, utilizando como referência a letra “H”. Caso haja 

necessidade excessiva de digitação numérica, deve-se ajustar a parte dos números para a mão dominante 

(SENADO FEDERAL, 2015). 

                                                                                               
                                                (SENADO FEDERAL, 2015)  
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