
 

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.  Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados, joelhos 

semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas 

(peito aberto). O aluno com os membros superiores ao lado do corpo, irá desenhar um círculo 

imaginário com as mãos, realizando uma circundução dos ombros no sentido horário e após no 

sentido anti-horário.  Realizar 15 movimentos no sentido horário e 15 movimentos no 

sentido anti-horário. 

 

2. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados, joelhos 

semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas 

(peito aberto). O aluno com os ombros abduzidos, de forma que os membros superiores fiquem 

paralelos ao solo e alinhados aos ombros, irá realizar o movimento de rotação de tronco para 

esquerda, direcionando o membro superior esquerdo para trás do corpo e o direito para frente 

do corpo, a cabeça deve acompanhar a rotação do tronco olhando para a mão que estiver 

posterior. Deve-se realizar este movimento para ambos lados do corpo alternadamente. Realizar 

30 repetições. 

 

 



 

 

3. Em pé, próximo de uma parede, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados, 

joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito 

aberto). O aluno apoiando-se na parede, deverá direcionar o joelho de uma perna para lateral do corpo, e 

realizar circunduções coxofemorais, como se estivesse desenhando um círculo imaginário com o joelho. 

Deve executar 15 repetições no sentido horário e 15 no sentido anti-horário com cada membro 

inferior. Caso consiga se equilibrar, poderá realizar o exercício com as mãos apoiadas nos quadris. 

      
 

4. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados, joelhos semiflexionados, 

tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno com os 

cotovelos fletidos, deixando as mãos abertas paralelas aos peitorais, realizará o movimento de flexão de 

dedos, fechando as mãos e colocando o polegar sob os demais dedos. Após, irá abrir novamente as mãos e 

afastar os dedos um dos outros (abduzir) o máximo que conseguir. Fechar e abrir as mãos 20 vezes. 

 

 



 

5. Adotando a posição de cócoras (tornozelos em dorsiflexão, joelhos em flexão máxima, quadril fletido, 

tronco ereto, escápulas aduzidas e olhar para frente), o aluno com os membros superiores ao lado do corpo, 

irá abraçar os membros inferiores, na região dos joelhos, e inclinará o tronco para frente, flexionando o 

pescoço e tentando posicionar a cabeça entre os joelhos sem deixar que os calcanhares percam o contato 

com o solo. Manter esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries. 

      

6. Ajoelhado no solo, mantendo as pernas afastadas lateralmente na largura dos quadris e o dorso dos pés em 

contato com o solo. Deverá aproximar os glúteos dos calcanhares e, simultaneamente, inclinar o tronco à 

frente, colocar as mãos no chão e afastá-las o máximo do tronco, estendendo os cotovelos, de forma que os 

membros superiores passem lateralmente a cabeça. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos. 

Realizar 2 séries. 

         

7. Ajoelhado no chão com joelhos na largura dos quadris, deve-se iniciar com a extensão cervical, seguida da 

extensão do tórax, lombar e quadris, levando as mãos ao chão do lado dos pés ou sobre os calcanhares. A 

região cervical deve acompanhar o resto da coluna deixando o olhar voltado para cima. O retorno desta 

posição, se inicia com a flexão do pescoço, em seguida, a flexão de um ombro, estendendo o cotovelo à 

frente e retornando o tórax, lombar e quadris, e por fim, retirando a outra mão do contato com o solo, 

ficando assim ajoelhado. ou, pode-se sentar sobre os calcanhares relaxando os ombros, pescoço e tórax e 

voltando, em seguida, à posição ajoelhada para repetir o exercício. Deve-se manter essa posição durante 

20 segundos. Realizar 2 séries do alongamento. 



 

      

8. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados, joelhos semiflexionados, tronco 

ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno irá entrelaçar os dedos 

com as palmas voltadas para cima, sobre a cabeça. Após isso, ele deve tentar aproximar os ombros das orelhas, 

estendendo os cotovelos e realizando sutil força para cima. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos. 

Realizar duas séries do alongamento. 

 
VISÃO ANTERIOR                       VISÃO LATERAL 

9. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados, joelhos semiflexionados, 

tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno irá 

flexionar o pescoço e aproximar o queixo do peito o máximo que conseguir, fazendo uma força sutil com 

as mãos atrás da cabeça, em direção ao chão. Ele irá ficar nesta posição por 20 segundos. Após, irá 

estender o pescoço, olhar para cima e com as palmas das mãos juntas, o aluno irá fazer força suave sob o 

queixo, empurrando a cabeça para trás. O aluno ficará em cada posição por 20 segundos. Realizar 2 

séries.  

 



 

 
10. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e ligeiramente lateralizados, joelhos 

semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito aberto). 

O aluno deve colocar uma das mãos à frente do peitoral com a palma virada para cima (supinada), cotovelo 

estendido, com o punho estendido e dedos apontando para baixo e, com a mão contrária, realizar uma sutil 

força sobre a palma da mão e dedos, empurrando-os em direção ao antebraço. depois, irá realizar uma 

pronação do antebraço (virar a palma da mão para baixo), realizar flexão de punho (dedos apontados para 

o chão) e empurrará os dedos e dorso da mão, em direção ao antebraço. Após o término desse tempo, ele 

deverá realizar o mesmo movimento com a mão contrária. Deve-se realizar 2 séries de 20 segundos para 

os dois movimentos em cada mão. 

 

 
 

DICA DA SEMANA: 

Como carregar objetos? 

 Para carregar algum objeto, como mochilas, sacolas e malas, deve-se atentar em alguns cuidados para 

evitar lesões. No caso de uma mochila, evite carregá-la pendurada em apenas um lado do corpo ou na frente 

do tórax, o ideal é que seja presa nas costas. no caso de sacolas, distribua-as entre as duas mãos. Em relação 

as malas ou qualquer outro objeto pesado, é importante que utilize um carrinho, o qual deverá ser empurrado 

e não puxado. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) 
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