
 

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. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, as escápulas aduzidas (peito aberto), abdômen 

contraído, braços ao lado do corpo, palmas das mãos apoiadas nos quadris, pernas afastadas lateralemnte na 

largura dos quadris  e pontas dos pés ligeiramente lateralizadas. Rotacionar a cervical (pescoço) 180 graus 

para ambos lados, lentamente. Realizar  10 vezes para cada direção. 

                                         

                                         

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 e pontas dos pés 

ligeiramente lateralizadas. Flexionar (dobrar) um ombro, mantendo o cotovelo estendido (esticado) e palma 

da mão virada para o chão. Após isso, flexionar o punho e, com ajuda da mão oposta, apoia-la no dorso da 

mão, exercendo leve pressão em direção ao tronco. Imediatamente após, estender o punho anteriormente 

fletido e, com ajuda da mão oposta, apoia-la na palma da mão e exercer leve pressão na direção do tronco. 

Realizar  10 vezes para cada direção em ambos lados.  



 

                      

                      

3. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas aduzidas (peito aberto), 

braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, palmas das mãos abertas, 

joelhos semiflexionados (ligeiramente dobrados) e pontas dos pés um pouco voltadas para o lado. Após isso, 

rotacionar os ombros, 10 vezes para frente e 10 para trás, desenhando círculos com os ombros no sentido 

horário e anti-horário. Realizar  10 vezes para cada direção.  

                    

                    

 

 

 

 

 



 
4. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas, abômen 

contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris, joelhos flexionados em 90 graus e pontas 

dos pés voltadas para frente. Após assumir esta posição, deverá flexionar (dobrar) os ombros, de forma que 

os membros superiores fiquem paralelos ao solo e com os cotovelos estendidos (esticados). Após isso, deverá 

abrir e fechar as mãos. Realizar  20 repetições.  

                   

                   

5. Sentado em uma cadeira, de frente para uma mesa, olhando para frente, mantendo coluna ereta, 

escápulas aduzidas (peito aberto), abdômen contraído, pernas afastadas lateralmente na largura dos 

quadris, joelhos flexiondos e pontas dos pés voltadas para frente. Unir as palmas das mãos, apoiar os 

cotovelos na mesa, mantendo artiulação fletida em 90 graus. Após isso, deslocar a parte torácica (região 

na altura do peito) da coluna para baixo, mantendo a curvatura dorsal achatada e retornar 

posteriormente para posição inicial. Realizar 2 séries de 15-20 repetições. 

                      

                      



 
6. Semiagachado, mantendo o olhar voltado para frente, coluna ereta, abdômen contraído, ombros abduzidos 

(braços afastados lateralmente do tronco) e rotacionados externamente, de forma que as palmas das mãos 

fiquem voltadas para frente, joelhos e o quadril em que a perna estará anteriorizada, fletidos (dobrados) e o 

oposto estendido (esticado) e ponta do pé posterior em contato com o solo e do anterior voltada para frente. 

Após isso, rotacionar o tronco para para ambos lados. Realizar 10 repetições de rotação do tronco para cada 

lado e repetir trocando a posição dos membros inferiores.  

                                          

                                          

7. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas aduzidas (peito aberto), 

braços ao lado do corpo, pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés  ligeiramente 

lateralizadas. Deverá agachar, flexionando (dobrando) quadris e joelhos e aproximando as mãos do solo. Após 

isso, deverá ficar em pé novamente, estendendo (esticando) joelhos, quadris e o tronco, sem exceder o limite 

articular e flexionar os ombros, elevando os membros superiores, de forma que, fiquem paralelos a cabeça. 

Após isso, retornar  a posição inicial. Realizar 10 repetições.  

                                   



 

                                   

8. Em pé, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, abdômen contraído, escápulas aduzidas (peito 

estufado), cotovelos fletidos (dobrados), mãos unidas à frente do tronco, pernas afastadas lateralmente na 

largura dos quadris e pontas dos pés voltadas para frente. Após isso, flexionar alternadamente os quadris e 

joelhos, aproximando a ultima articulação das mãos. Realizar 10 repetições em  cada lado. 

                                                              

                                                              

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

pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e pontas dos pés voltadas para frente. Após isso, 

flexionar o tronco, semiflexionar os joelhos e rotacionar a articulação para os dois lados com as mãos apoiadas 

nos joelhos . Realizar 10 repetições para cada lado. 

                    



 

                    

10. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo o olhar voltado para frente, coluna ereta, abdômen 

contraído, joelhos flexionados e pontas dos pés voltadas para frente. Afastar a parte posterior da coxa de uma 

das pernas, da cadeira, passar as duas mãos nessa parte, de forma a sustentar o membro e, rotacionar o 

tornozelo para os dois lados. Após isso, retirar as mãos, apoiar novamente a coxa na cadeira e realizar  o 

mesmo procedimento com o outro lado.  Realizar 10 repetições para cada lado em ambos tornozelos.  

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICA DA SEMANA  

Utilização de pausas periódicas 

 

 

 

Segundo ANDRADE et al. (2020) as pausas periódicas se diferenciam dos 

intervalos obrigatórios presentes na Consolidação das Leis do Trabalho, que são de 15 

minutos para jornadas acima de 4 horas, e de 1 hora para períodos acima de 6 horas. 

Elas devem ser realizadas de acordo com as exigências físicas e/ou mentais de sua 

jornada de trabalho, podendo ser realizadas pausas de 5 a 10 minutos a cada 2 horas de 

trabalho, como também, as micropausas, de tempo menor a cada 50 minutos a 1 hora. 

Essas pausas têm o objetivo de prevenir o alto nível de estresse, estase venosa, as 

tensões musculares as chances de lesões por esforço repetitivo, assim evitando 

problemas na saúde do trabalhador. Dessa forma, as pausas geram benefícios para 

saúde e bem-estar do trabalhador, além de melhorar seu desempenho e foco nas 

atividades desempenhadas. Sendo recomendado a realização de alongamentos das 

regiões mais exigidas durante as atividades laborais, durante as pausas (ANDRADE et al., 

2020). 
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