
 

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. Sentar e levantar: Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura 

dos ombros, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno à frente de uma cadeira, com os braços ao lado do corpo irá sentar sobre a borda do 

assento. Após ele irá se levantar sem o apoio das mãos e depois sentar novamente. Deve-se apoiar a cadeira 

contra uma parede para que não haja risco da cadeira deslizar posteriormente. Realizar este movimento 

15 vezes. 

 
VISÃO ANTERIOR 

 
VISÃO LATERAL 

2. Flexão de cotovelo em pé: Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, 

tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente lateralizados. O 

aluno de frente para a parede, colocará as mãos na parede, na mesma altura do peitoral, sendo que a largura 

das mãos será um pouco maior que a dos ombros. Os pés ficarão aproximadamente 50 cm de distância da 

parede. Com isso, ele aproximará o tronco da parede e após afastará o tronco da parede estendendo os 

cotovelos. Realizar 15 repetições do movimento.  



 

 
VISÃO LATERAL 

 
VISÃO POSTERIOR  

3. Mobilidade torácica: Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco 

ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés apontados para frente. O aluno de 

frente para uma cadeira, irá deixar o pé direito à frente do corpo com o joelho desta perna semiflexionado. 

A perna esquerda estará para atrás do corpo e com o joelho estendido. Com isso, ele irá inclinar o tronco 

para frente colocando as mãos sobre o assento da cadeira. Após o aluno realizará uma rotação de tronco 

para direita, retirando a mão do assento deixando-a o mais perpendicular ao solo que conseguir, apontando 

os dedos para o teto, a cabeça deve acompanhar o movimento do braço direito, terminando com o olhar 

para cima. Realizar 15 movimentos para direita. Após inverter a base e realizar 15 movimentos para 

o lado esquerdo.  

 
VISÃO ANTERIOR 



 

 
VISÃO LATERAL 

4. Prancha lateral isométrica na cadeira: Colocando uma cadeira encostada na parede, sentado no chão de 

lado para a cadeira, o aluno com mão direita se apoiará sobre o assento da cadeira, elevando o quadril do 

chão e se apoiando no chão apenas com as bordas dos pés. Após ele ficará “de lado” apoiando sobre o 

assento com os pés (o pé esquerdo ficará a frente do pé direito) e a mão sobre o assento, o braço esquerdo 

ficará “aberto” com a mão alinhada aos ombros. Manter abdome contraído e a cabeça no alinhamento do 

tronco. Realizar o movimento por 30 segundos ou por quanto tempo suportar a posição. Após realizar 

o movimento com o outro lado do corpo, invertendo a posição dos pés.  

  
                                                VISÃO ANTERIOR                        VISÃO LATERAL 

5. Flexão e extensão de pescoço: Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, o aluno com a coluna 

ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas, mãos sobre os joelhos e pés nos chãos na largura dos quadris. 

O aluno deve realizar o movimento de flexão e extensão de cervical, aproximando o queixo ao peitoral e 

após direcionando o olhar para cima. Realizar 15 repetições para cada movimento.  

 
VISÃO ANTERIOR 



 

 
VISÃO LATERAL 

6. Flexão e extensão de punho segurando uma toalha: Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, 

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 fletido e as mãos pronadas (palmas das mãos voltadas para 

o solo) segurando uma toalha de rosto sobre as suas extremidades. Irá realizar uma sutil força em direção 

as laterais do corpo, buscando afastar uma mão da outra. E com a mão direita irá realizar uma extensão de 

punho e com a mão esquerda uma flexão de punho, estes movimentos serão alternados entre as mãos. 

Realizar 15 repetições para cada movimento. 

 
VISÃO ANTERIOR 

 
VISÃO LATERAL  

7. Alongamento: Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco ereto, 

abdômen contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno irá entrelaçar os dedos das mãos atrás do corpo e, subirá as mãos afastando-as do 

tronco. Após o aluno realizará uma flexão de tronco, o máximo que conseguir, deixando as mãos paralelas 

ao solo.  Manter está posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries do alongamento. 



 

 
                                                              VISÃO LATERAL               VISÃO ANTERIOR 

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

abdômen contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno fixará em apoio unipodal, flexionando o quadril e o joelho direito, aproximando a 

coxa do abdome. E com as mãos sobre o joelho, ele realizará uma sutil força puxando o joelho em direção 

ao tronco.  Ele deve manter essa posição por 20 segundos. Deve-se realizar os mesmos movimentos com 

a perna oposta. Pode se apoiar de costas numa parede. Realizar 2 séries de 20 segundos para as duas 

pernas.  

 

 
                                                            VISÃO ANTERIOR                  VISÃO LATERAL  

9. Alongamento: Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos semiflexionados, tronco ereto, 

abdômen contraído o aluno deve entrelaçar os dedos com as palmas para “fora” a frente do peito. Após isso 

ele deve tentar afastar as mãos do tronco, fazendo com que os ombros se desloquem para frente e as escápulas 

se afastem entre si. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries.  

 
                                                               VISÃO ANTERIOR              VISÃO LATERAL  

10. Alongamento: Em pé, com os pés paralelos na largura dos ombros, tronco ereto, abdome contraído, peito 

aberto. Deve-se colocar uma das mãos sobre a cintura. Em seguida, tem que se fazer uma inclinação lateral 



 

de tronco em direção ao mesmo lado da mão que está na cintura. Deve-se manter essa posição durante 

20 segundos, para cada lado do corpo. Realizar 2 séries. 

 
                                                              VISÃO ANTERIOR                VISÃO LATERAL  

 

DICA DA SEMANA: 

Como ajustar o brilho e o contraste do computador?  

 ao trabalhar em frente à tela do computador por um longo tempo, deve ajustar as opções de brilho e 

contraste até encontrar uma configuração que seja mais confortável para a visão. diminua os reflexos solares 

na tela do computador, posicionando o monitor de lado ou de costas para a janela de modo que não haja 

incidência de claridade na tela ou caso não sejam possíveis esses posicionamentos, feche as janelas ou 

cortinas no horário de incidência na tela. (ministério da saúde,2020). 

 

 

                                                                                            (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 
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