
 

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. 

Ginástica Laboral Preparatória 

Exercícios  

 

1. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas 

aduzidas (peito aberto), abdômen contraído, braços ao lado do corpo, mãos apoiadas na 

parte anterior das coxas, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos 

flexionados em 90 graus e pontas dos pés voltadas para frente. Rotacionar o pescoço 180 

graus para os dois lados, lentamente. Realizar 2 séries de 10 repetições para cada lado.  

                                                 

                                                  

2. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito 

estufado), abdômen contraído, braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente 

na largura dos quadris, joelhos semiflexionados e pontas dos pés voltadas para frente. 

Elevar os ombros, aproximando-os das orelhas, segurar nesta posição por 3 segundos  e 

retornar para posição inicial. Realizar 2 séries de 10 repetições.  

                                    



 

                                  

3. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas 

aduzidas (peito aberto), pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos 

semiflexionados e pontas dos pés voltadas para os lados. Segurar um bastão na largura 

dos ombros, acima da cabeça, mantendo os cotovelos o máximo estendido (esticados). 

Após isso, flexionar um determinado cotovelo, mantendo o outro estendido, 

deslocando o bastão para o lado. Posteriormente, realizar mesmo procedimento para o 

lado oposto. Realizar 2 séries de 15-20 repetições.  

                                                       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. De costas para uma parede, apoiar as costas na mesma, flexionando os quadris e joelhos 

em 90 graus, mantendo o olhar voltado para frente, coluna ereta, escápulas aduzidas 

(peito aberto), ombros flexionados (dobrados) de forma que os braços fiquem paralelos 

ao solo, mãos abertas e segurando uma mochila ou bola, abdômen contraído, pernas 

afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés voltadas para frente. É 

importante manter a respiração constante. Ficar na posição o máximo que conseguir.  

                 

5. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escapulas aduzidas (peito aberto) 

abdômen contraído, mãos apoiadas nos quadris, pernas afastadas lateralmente na 

largura dos ombros, joelhos semiflexionados e pontas dos pés voltadas para os lados. 

Inclinar o tronco para um determinado lado e, simultaneamente, abduzir (afastar o braço 

do tronco) o ombro contrário de forma que a mão termine acima da cabeça. Após isso, 

retornar para a posição inicial e realizar mesmo procedimento com o lado oposto. 

Realizar 10 repetições para cada lado.  

                                                        

                                                        

 

 

 



 
6. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, 

escápulas aduzidas (peito estufado), pernas afastadas um pouco além da largura 

dos quadris, joelhos semiflexionados, e pontas dos pés lateralizadas. Deslocar o 

centro do corpo para o lado, aumentado o grau de flexão do joelho deste mesmo 

lado e estendendo o joelho oposto. Simultaneamente, apoiar as duas mãos na 

parte anterior da coxa. Após isso, realizar mesmo procedimento com o lado 

oposto. Realizar 10 repetições para cada lado.  

                                                          

                                                          

7. Sentado em uma cadeira, mantendo o olhar voltado para frente, coluna ereta, escápulas 

aduzidas (peito aberto) abdômen contraído e os antebraços apoiados em uma mesa. 

Aproximar o punho de um determinado braço para próximo da beirada da mesa, de forma 

que a palma da mão fique virada para o lado de dentro. Após isso, inclinar a mão para 

baixo e para cima, lentamente. Realizar 10 repetições para cada direção com ambos 

punhos. 

                                           

 

 

 

 



 
 

8. Sentado em uma cadeira, mantendo o olhar voltado para frente, coluna ereta, escápulas 

aduzidas (peito aberto) abdômen contraído e os braços apoiados em uma mesa. 

Aproximar o punho de um determinado braço para próximo da beirada da mesa, de forma 

que a palma da mão fique virada para baixo. Após isso, realizar flexão (apontando os 

dedos para o chão) e extensão (apontando os dedos para o teto) dos punhos, lentamente, 

sem retirar o antebraço do apoio sobre a mesa. Realizar 10 repetições para cada direção 

com ambos punhos.  

                                              

9. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito 

estufado), abdômen contraído, braços ao lado do corpo, pernas unidas e pontas dos pés 

voltadas para frente. Abduzir os quadris (afastar os membros inferiores lateralmente) e 

simultaneamente os ombros (afastar os membros superiores lateralmente) aproximando 

as palmas das mãos acima da cabeça. Ao realizar um salto e retornar os membros para 

posição inicial na aterrissagem.  Realizar durante 40 segundos. 

                                                        

                                                        

 

 

 



 
10. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas 

aduzidas (peito aberto), mãos apoiadas nos quadris, joelhos semiflexionados, pernas 

afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés voltadas para frente. 

Realizar flexão plantar (ficar nas pontas dos pés, retirando os calcanhares do solo)  e 

após isso, retornar com toda sola do pé para o chão. Realizar 20 repetições.  

                                 

                                  

Dica da semana: 

 

Utilização do notebook 

 

A utilização do Notebook não difere muito da utilização do computador.  A 

recomendação é que a utilização do notebook seja em um uma superfície plana como 

uma mesa. Ao trabalhar em Homeoffice, é essencial que o trabalhador tenha separado 

seu espaço laboral. Dessa forma, a tela deve ser mantida ao nível dos olhos; as 

articulações dos cotovelos; quadris e joelhos precisam ficar na angulação de 90°; toda 

coluna deve se manter ereta, da parte lombar até a cervical; deve existir uma folga entre 

as partes posteriores dos joelhos e a extremidade do assento, e; os pés devem ficar 

apoiados no chão ou em um apoio para pés.  Deve ser evitado a utilização do Notebook 

no colo. É sugerido utilização de acessórios como teclado, mouse e o suporte para o 

notebook, estes dispositivos são essenciais para facilitar a postura correta do 

trabalhador ao fazer a durante a utilização. (WACHOWICZ, 2013; BRINGIT, 2020; 

RODRIGUES, 201x) 
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