
 

GINÁSTICA LABORAL DE 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 no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

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

lateralizados. O aluno irá realizar inclinações laterais de pescoço alternadamente e lentamente. Dessa 

forma, ele irá aproximar a orelha do ombro de seu respectivo lado e após repetirá o mesmo movimento 

para o lado oposto mantendo os ombros estáticos sem acompanhar o movimento da cabeça.  Realizar 15 

movimentos para cada lado do corpo.  

 
VISÃO ANTERIOR 

 
VISÃO LATERAL 

2. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, tronco 

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

lateralizados. O aluno irá deixar os braços alinhados com os ombros a frente do tronco, com as palmas das 

mãos juntas. Após ele irá realizar uma abdução horizontal de ombro, deixando o “peito aberto” levando os 

membros superiores  para trás o máximo que conseguir. Realizar 15 repetições.  



 

 

VISÃO ANTERIOR 

 

VISÃO LATERAL 

3. 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 com os membros superiores abertos ao lado do corpo alinhados com os ombros, irá realizar 

uma rotação de tronco para o lado esquerdo, simultaneamente, o pescoço irá rotacionar e a cabeça irá 

acompanhar o braço esquerdo. Após deve-se realizar o mesmo movimento para o lado direito. 

Realizar 10 movimentos para cada lado do corpo. 

 
VISÃO ANTERIOR  



 

4. 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 com os braços ao lado do corpo irá inclinar o tronco para direita, deslizando a mão direita 

sobre a coxa até o joelho. Após deve-se realizar o mesmo movimento para esquerda. Realizar 10 

movimentos para cada lado do corpo. 

 
VISÃO ANTERIOR 

 
VISÃO LATERAL 

5. 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 com as mãos sobre a coxa irá flexionar o tronco progressivamente, iniciando o movimento de 

enrolamento vertebral iniciando pela cabeça, curvando o tronco até flexioná-lo e mantendo os joelhos 

semiflexionados, assim deslizando as mãos sobre a perna até o tornozelo. Após ele deixará a mão à 

frente do tronco entre os pés e irá estender o joelho o máximo que conseguir. O caminho inverso para 

posição em pé, o aluno irá semiflexionar os joelhos, estendendo o tronco retornando-o a posição ereta 

e após  irá estender a cabeça deixando o olhar para frente. Deve-se manter esta posição por 20 

segundos. Realizar 2 séries. 

 
                                                       VISÃO ANTERIOR               VISÃO LATERAL 



 

6. Na posição de cócoras, com os pés na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados. o aluno irá 

flexionar o tronco deixando os braços sobre os joelhos, as mãos próximas ao chão e o pescoço deve 

estar flexionando deixando o olhar para o solo. Após ele irá realizar uma sutil força com o tronco para 

frente. Os calcanhares não devem perder o contato com o solo. Deve-se manter esta posição por 20 

segundos. Realizar 2 séries. 

 
                                                      VISÃO LATERAL                  VISÃO ANTERIOR  

7. Na posição de 4 apoios, com os braços na largura dos ombros, pernas na largura dos quadris, tronco 

ereto e abdome contraído. O aluno irá afastar as escápulas fazendo um sutil força com os braços sobre 

o solo, arqueando a coluna na região torácica. Deve-se manter esta posição durante 20 segundos. 

Realizar 2 séries.  

 
VISÃO LATERAL 

 
VISÃO ANTERIOR 

8. Ajoelhado de frente para a parte posterior do encosto da cadeira, sendo que a cadeira deve estar apoiada 

na parede. O aluno irá colocar as mãos sobre a borda superior do encosto da cadeira, após ele irá 

flexionar o tronco o máximo que conseguir, cabeça deve ficar alinhada com o tronco. Deve-se manter 

esta posição por 20 segundos. Realizar 2 séries. 



 

 
                                                     VISÃO LATERAL                   VISÃO ANTERIOR 

9. Sentado, com a coluna a mais ereta que conseguir, o aluno irá deixar uma perna estendida. E com a 

outra irá passar o pé por cima do joelho, deixando-o do lado corpo.  Em seguida, com os braços o 

aluno irá abraçar a perna flexionada e puxá-la sutilmente em direção ao seu tronco. Deve-se manter 

essa posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries, para cada perna 

 
                                                       VISÃO LATERAL                    VISÃO ANTERIOR   

10. Sentado encostado em uma parede, com a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto) e abdome 

contraído. o aluno irá encostar as solas dos pés uma a outra, mantendo está posição, com os braços a 

frente do corpo e as mãos sobre as pernas. Deve-se realizar uma inspiração pelo nariz enchendo o 

pulmão de ar o máximo que conseguir, elevando as mãos acima da cabeça. Após deve-se realizar 

uma expiração soltando todo ar dos pulmões pelo nariz lentamente, retornando as mãos sobre as 

pernas. Estas duas ações contabilizam 1 respiração. Deve-se realizar 15 respirações.  

 

DICA DA SEMANA: 

Cuidado com a temperatura e a qualidade do ar do ambiente de trabalho. 

 Durante a jornada de trabalho, deve-se atentar a temperatura ambiente, a qual deverá permanecer entre 

20°C e 23°C. Deixar as janelas abertas colabora para a entrada do sol e vento em todos os cômodos, permitindo 



 
que o ar fique em movimento, o que traz benefícios que impactam na qualidade de vida dos ocupantes do espaço 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 
                                                              (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 
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