
 

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. 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. Para realizar uma repetição do exercício, o aluno irá realizar uma protração, deslocando a 

cabeça para frente, após ele irá realizar uma retração deslocando a cabeça para trás, o máximo que 

conseguir. Após retornará à posição natural da cervical, olhando para frente. E realizará o movimento de 

rotação de pescoço, direcionado o olhar para o lado direito e após para o lado esquerdo, e retornará à posição 

natural. Realizar o movimento de inclinação lateral, aproximando a orelha direita do ombro direito e após 

realizará o mesmo movimento com o lado esquerdo. E por fim, após retornar à posição natural da cervical, 

deve-se realizar uma flexão de pescoço, aproximando o queixo do peito, em seguida, realizar uma extensão 

direcionando o olhar para cima. Realizar 20 repetições de cada movimento.  

 

VISÃO ANTERIOR 



 

 

 
VISÃO LATERAL 

 

2. 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. Para realizar uma repetição do exercício, o aluno irá colocar as mãos na região posterior da 

cabeça, e realizará uma adução horizontal de ombros, aproximando os cotovelos à frente do rosto o máximo 

que conseguir. E após realizará uma abdução horizontal dos ombros, aduzindo as escápulas, deixando os 

cotovelos na linha dos ombros. Realizar 20 repetições.  

 
VISÃO ANTERIOR 

 
VISÃO LATERAL  

 

3. 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. Para realizar uma repetição do exercício, o aluno irá segurar um bastão a frente do tronco, 



 

paralelo aos ombros, com as mãos na largura um pouco superior à dos ombros. O aluno irá estender o 

cotovelo direito e manterá o cotovelo esquerdo fletido, com isso ele realizará um movimento similar à de 

um remador. Realizando um movimento circular com as mãos.  Realizar 15 repetições no sentido horário 

e 15 repetições no sentido anti-horário.  

 
VISÃO ANTERIOR  

 
VISÃO LATERAL 

4. 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. Para realizar uma repetição do exercício, o aluno com os cotovelos fletidos a 90º e as mãos à 

frente do tronco com palmas voltadas uma para a outra. Irá flexionar o punho direito e fechar a mão e 

estenderá o punho esquerdo mantendo a palma aberta. Após deve-se inverter o lado de execução do 

movimento. Realizar 20 repetições alternadamente. 

 
VISÃO ANTERIOR  



 

 
VISÃO LATERAL 

5. 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. para realizar uma repetição, o aluno com os cotovelos fletidos e as mãos abertas com palmas 

voltadas uma para a outra na altura dos ombros. Flexionará os dedos sequencialmente, do dedo mínimo ao 

polegar, até fechar a mão por completo.  em seguida, estenderá realizando o caminho inverso. Realizar 20 

repetições.  

 
VISÃO ANTERIOR 

 



 

 
VISÃO LATERAL 

6. 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. Para realizar uma repetição, o aluno com os cotovelos fletidos à frente do peitoral, irá 

direcionar a palma da mão esquerda para frente e com o auxílio da mão direita irá estender cada dedo 

separadamente em direção ao corpo. Ele manterá está posição durante 30 segundos. O movimento de 

alongamento dos dedos deve partir do dedo polegar até o dedo mínimo. Realizar 1 série para todos os 

dedos das mãos.  

 

 
VISÃO ANTERIOR 

 



 

 
VISÃO LATERAL 

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

contraído, olhando para frente, escapulas aduzidas (peito estufado) e com as mãos na região da cintura. 

Para realizar uma repetição, o aluno, sem retirar o pé do chão, irá abduzir o quadril esquerdo, jogando os 

quadris para o lado direito. Após ele irá inverter o lado em que está realizando o movimento. Realizar 15 

repetições alternadamente para ambos lados do corpo.  

 
VISÃO ANTERIOR 

 
VISÃO LATERAL 

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

contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito estufado). O aluno deverá realizar uma extensão 

de pescoço, deixando o rosto em direção ao céu e com as mãos unidas sob o queixo empurrar suavemente 

aumentando a extensão final cervical. Ele deve manter essa posição durante 20 segundos. Após o término 

desse tempo, ele deverá realizar uma flexão anterior de pescoço, levando o queixo o mais próximo possível 

do peito e com as mãos atrás da cabeça empurra-la em direção ao chão suavemente, aumentando a flexão 

do pescoço. E manterá essa posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries dos alongamentos. 



 

 
VISÃO ANTERIOR 

 
VISÃO LATERAL 

 

9. Ajoelhado, o aluno sentará sobre os calcanhares, irá sutilmente levar o tronco em direção a região posterior 

do corpo, apoiando com as mãos, ele irá retirar os glúteos de cima dos tornozelos, realizando um aumento 

da extensão dos quadris. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos em 2 séries.  

 
                                                          VISÃO LATERAL                    VISÃO ANTERIOR  

 

10. Em decúbito ventral (deitado de bruços), o aluno colocará as mãos ao lado do corpo, próximos aos 

ombros, e irá aproximá-las ao quadril, fazendo um movimento de extensão de tronco (afastando o tronco 

do chão), mantendo o máximo que conseguir o apoio do púbis no chão e direcionando o olhar para frente. 

O aluno irá manter esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries. 

 
                                                     VISÃO LATERAL                     VISÃO ANTERIOR  

 



 

DICA DA SEMANA: 

Opção de postura para utilizar os dispositivos moveis sentado. 

 Sentado em uma cadeira mantenha a cabeça em uma posição neutra (queixo paralelo ao chão), evitando a 

flexão ou extensão de pescoço. Manter as curvas naturais da coluna e apoiada sobre o encosto da cadeira e 

pode-se posicionar um travesseiro sob os joelhos, quando em poltrona. deve-se elevar os braços levando o 

celular até a altura dos olhos mantendo uma distância de aproximadamente 40 centímetros. mantenha os 

cotovelos apoiados, não havendo apoio utilize travesseiros ou um suporte de celular ou tablet apropriado com 

apoio de membros superiores (ANDRADE et al., 2020) 
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