
 

GINÁSTICA LABORAL PREPARATÓRIA 
 

A GINÁSTICA LABORAL PREPARATÓRIA é realizada ANTES DO INÍCIO DO 

TRABALHO, ela se caracteriza pela promoção do aumento da circulação sanguínea, e também, o 

aquecimento de grupamentos musculares que serão solicitados durante a jornada de trabalho. (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. Circundução de pescoço: Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, 

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

o movimento de circundução de pescoço fazendo um círculo imaginário com a cabeça. Realizar 20 

repetições no sentido horário e 20 repetições no sentido anti-horário. 

 
 

2. Rotação de pescoço:  Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, 

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

o movimento de rotação de pescoço direcionando a cabeça para lateral aproximando o queixo ao 

ombro. Realizar 20 rotações para esquerda e 20 rotações para direita. 

 
 

3. Flexão de ombros + encolhimento + adução e abdução horizontais de ombros + encolhimento: 

Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas, mãos 



 

sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris. O aluno com os braços na largura dos ombros 

por cima dos joelhos, irá flexionar os ombros deixando os braços na linha dos ombros, após deve-se 

realizar o movimento de encolhimento aproximando os ombros das orelhas. Depois, retornando os 

ombros para a posição inicial com os braços paralelos ao chão, deve-se realizar uma abdução horizontal 

de ombro, deixando os braços nas laterais do corpo e alinhados aos ombros, e irá realizar outro 

encolhimento. Em seguida, retornando os ombros distantes das orelhas, ira fecha-los (adução 

horizontal), retornando-os a posição de alinhamento a frente dos ombros. e por fim, voltando a apoiar 

as mãos sobre coxas. Realizar 15 repetições. 

 
 

4. Inclinação ulnar e radial com a mão fechada:  Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna ereta 

e escápulas aduzidas, deixando as mãos levantadas paralelas aos ombros. O aluno com as mãos fechadas e 

palmas voltadas para o tronco, irá realizar o movimento de desvio ulnar aproximando o dedo mínimo ao 

antebraço. E após o movimento de desvio radial aproximando o máximo possível o polegar ao antebraço. 

Realizar 20 inclinações radial e 20 inclinações ulnar.  

 



 

 

5. Flexão e extensão de punho com as mão fechada: Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna 

ereta e escápulas aduzidas, deixando as mãos levantadas paralelas aos ombros, antebraços em neutro com 

palmas das mãos voltadas uma para a outra. O aluno irá realizar o movimento de flexão dos punhos, 

aproximando as palmas da mãos dos antebraços. E após o movimento de extensão dos punhos, levando 

os dorsos das mãos em direção aos antebraços.  Realizar 20 flexões e 20 extensões. 

 
 

6. Flexão e extensão de tronco sentado: Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, o aluno 

com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas, mãos sobre as laterais da cabeça acima das 

orelhas e pés nos chãos na largura dos quadris. O aluno irá realizar o movimento de flexão de tronco 

aproximando o tronco das coxas, mantendo a coluna ereta o máximo que conseguir, e após retornará 

à posição inicial.  Realizar 20 repetições.  

 
7. Alongamento de isquiotibiais: Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, o aluno com a 

coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas e pés nos chãos na largura dos quadris.  O aluno 

irá retirar um dos pés do chão elevando o joelho, após com as duas mãos sobre o joelho, deve-se puxar 

a perna em direção ao tronco, sem perder o alinhamento da coluna. Realizar 2 séries de 20 segundos 

de execução, para ambos lados do corpo. 



 

 
 

8. Alongamento de piriforme: Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, o aluno com a 

coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas e pés nos chãos na largura dos quadris.  O aluno 

irá flexionar um quadril, rodando-o externamente e irá apoiar o tornozelo dessa perna sobre a coxa oposta. 

Após ele lentamente irá inclinar o tronco sobre a perna “cruzada” e deixará os braços estendidos encostados 

na perna. Realizar 2 séries de 20 segundos de execução, para ambos lados do corpo. 

 
 

9. Alongamento de rotadores vertebrais: Sentado sobre uma cadeira, o aluno com a coluna ereta, 

abdome contraído, escápulas aduzidas e pés nos chãos na largura dos quadris.  O aluno irá realizar uma 

rotação de tronco colocando as mãos sobre o encosto da cadeira e realizando uma sutil força em direção 

ao lado da rotação. Respirar soltando o ar e contraindo o abdome ao final das expirações. Realizar 2 

séries de 20 segundos de execução, para ambos lados do corpo. 

 
 



 

10. Alongamento de peitoral: Em pé, o aluno com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas 

e pés nos chãos na largura dos quadris.  O aluno ao lado de um portal ou quina de parede, com um braço 

paralelo e cotovelo fletido, irá abduzir (abrir) um ombro até o braço ficar paralelo ao chão e com o cotovelo 

fletido, apoiar o antebraço e palma da mão e rotacionar o corpo todo na direção contrária ao braço da 

parede. Respirar soltando o ar e contraindo o abdome ao final das expirações. Realizar 2 séries de 20 

segundos de execução, para ambos lados do corpo. 

 
 

DICA DA SEMANA: 

Como regular o encosto e os braços de uma cadeira. 

O encosto de uma cadeira deve estar levemente inclinado para trás, em uma angulação de 90° à 110° graus. Os braços 

da cadeira, quando existir regulação lateral, devem permanecer o máximo próximo ao corpo e, quando existir 

regulagem de altura, os braços da cadeira devem ser regulados de forma que os cotovelos fiquem apoiados e fletidos 

em 90° graus. (SENADO FEDERAL, 2015). 

   

                                                                     (SENADO FEDERAL, 2015) 
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