
 

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. Em pé, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome contraído, membros 

superiores ao lado do tronco, joelhos semifletidos e os pés na largura dos ombros. O aluno deve realizar o 

movimento de circundução de pescoço fazendo um círculo imaginário com a cabeça. Realizar 20 

repetições no sentido horário e 20 repetições no sentido anti-horário.  

      

2. Em pé, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome contraído, membros 

superiores ao lado do tronco, joelhos semifletidos e os pés na largura dos ombros. O aluno deve realizar o 

movimento de rotação de pescoço e cabeça, mantendo o queixo paralelo ao ombro e tentando alinhá-lo ao 

ombro, olhando o mais atrás que conseguir. Realizar 30 repetições alternando o lado do corpo, com 15 

rotações para cada lado.  

 



 

 

3. Em pé, olhando para frente, Em pé, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, 

abdome contraído, membros superiores encostados nas laterais do tronco, joelhos semifletidos e os pés 

afastados na largura dos ombros. O aluno deve fletir os cotovelos formando um ângulo de 90º graus, com 

as palmas das mãos para cima e dedos aduzidos (juntos). Rotacione os ombros externamente deslocando 

os antebraços, o máximo que conseguir, para atrás do corpo, até que fiquem o máximo alinhados com o 

tronco. Mantenha esta posição durante 5 segundos, após retorne à posição inicial. Realizar 12 repetições.  

 

 
4. Em pé, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome contraído, joelhos 

semifletidos e os pés na largura dos ombros. O aluno, segurando um bastão ou cabo de vassoura, com mãos 

afastadas numa largura maior que a dos ombros, polegares apontando um para o outro, deve fletir os 

ombros, passando o bastão por trás da cabeça e apoiando-o sobre os ombros com os cotovelos fletidos. 

Deve-se realizar a rotação do tronco e da cabeça para lateral, tentando olhar o mais atrás que conseguir, 

mantendo abdome contraído. e, em seguida, deve-se retornar à posição inicial para repetir para o lado 

oposto. Realizar 40 repetições, alternando o lado do corpo, com 20 rotações para cada lado. 



 

 

 

5. Em pé, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome contraído, joelhos 

semifletidos e os pés na largura dos ombros. O aluno, segurando um bastão ou cabo de vassoura, na largura 

maior que a dos ombros, próximo aos quadris. Irá flexionar os ombros passando o implemento para trás do 

corpo. Neste movimento, os cotovelos devem se manter estendidos. E o bastão deve ultrapassar a cabeça o 

máximo que conseguir. Este movimento deve ser realizado lentamente. Realizar 15 repetições.  

 

 
6. Em pé, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome contraído, membros 

superiores ao lado do tronco, joelhos semifletidos e os pés na largura dos ombros. O aluno, com os 

cotovelos fletidos ao máximo e as mãos fechadas com as palmas voltadas para o tronco, irá realizar o 

movimento de desvio ulnar, aproximando o dedo mínimo do antebraço. E, após o movimento de desvio 

radial, aproximando o máximo possível o polegar do antebraço. Realizar 20 inclinações radiais e 20 

inclinações ulnares.  



 

 

 
7. Em pé, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome contraído, membros 

superiores ao lado do tronco, joelhos semifletidos e os pés na largura dos ombros. O aluno, deixando os 

cotovelos fletidos ao máximo, com as mãos paralelas aos ombros, antebraços em neutro com palmas das 

mãos voltadas uma para a outra. Deve-se realizar o movimento de flexão dos punhos, aproximando as 

palmas das mãos dos antebraços. E após o movimento de extensão dos punhos, levando os dorsos das mãos 

em direção aos antebraços. Realizar 20 flexões e 20 extensões.  

 

 
8. Em pé, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome contraído, joelhos 

semifletidos e os pés na largura dos quadris. O aluno, segurando um bastão ou cabo de vassoura com 

polegares na direção um do outro, na largura maior que a dos ombros, próximo aos quadris, irá flexionar 

os ombros passando o implemento por trás da cabeça e apoiá-lo sobre os ombros com cotovelos fletidos. 

em seguida, deve-se inclinar o tronco à frente até este estar paralelo ao solo, sempre mantendo a coluna 

ereta, joelhos semiflexionados e o abdômen contraído.  Logo depois, retorne à posição inicial de maneira 

controlada. Realizar 15 repetições. 



 

 

 
9. Em pé, olhando para frente, mantendo as escápulas aduzidas (peito aberto), tronco ereto, abdome contraído, 

membros superiores ao lado do tronco, joelhos semifletidos e os pés na largura dos quadris com as pontas 

ligeiramente lateralizadas. Podendo ficar próximo de uma parede, o aluno flexionará e abduzirá um quadril 

e com o joelho fletido realizará 30 circunduções coxofemorais (15 no sentido horário e 15 no sentido 

anti-horário), direcionando o joelho para lateral do corpo e “desenhando um círculo imaginário” com 

este.  

 

 
10. Semiajoelhado, posicionar o pé da frente com o hálux (“dedão” do pé) tocando a parede, tronco ereto, 

membros superiores ao lado do corpo, escápulas aduzidas (peito aberto), abdome contraído e olhando para 

frente. Para realizar uma repetição, o aluno irá realizar uma sutil força com o corpo para frente aproximando 

o joelho da frente da parede, sem retirar o calcanhar do pé da frente no chão, em cada repetição.  Realizar 

15 repetições com cada membro inferior 



 

 
 

 

 

DICA DA SEMANA: 

Como proteger a coluna ao assistir TV e relaxar em casa? 

Não assista TV na cama, mas sentado adequadamente mantendo o tronco totalmente apoiado no 

encosto da poltrona ou cadeira e com os pés apoiados no chão. Algumas pessoas cochilam enquanto assistem 

TV e a cabeça pende, ficando numa posição que leva à dor e à contratura muscular. Para evitar, deve-se manter 

sempre a cabeça apoiada. Não deite de lado, com a cabeça apoiada no braço do sofá. Caso queira se sentar no 

chão, cruze os membros inferiores e mantenha o tronco ereto e apoiado em alguma estrutura firme. E, lembre-

se de se levantar da posição sentada em intervalos de no máximo uma hora para movimentar o corpo. 

(BRASIL, 2008). 
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