


PROFESSOR: Fernando Richard                                         TREINO GRATIS 
ALUNO:                                                                                                data:  /  /     

EMAGRECIMENTO 4S 
TREINAMENTO INDIVIDUALIZADO  
TREINO:  (3 MIN DE MOBILIDADE+TREINO E+ 10 A 15 MIN DE 
CAMINHADA) 
MOBILIDADE CLIQUE: MOBILIDADE E PARA VER VIDEOS ACESSE: 
VIDEOS. 
TREINO 1 : CIRCUITOS  
EXERCICIOS:  
 TREINO DO DIA : 12 MINUTOS FAZENDO. 
20 SKIP (CORRIDA NO LUGAR) 
20  POLICHINELOS 
5 BURPEES 
OBS: FAZER O MAXIMO DE RODADAS POSSIVEIS EM 12 MINUTOS 
TREINO 2 : 
EXERCICIOS: 
                   TREINO DO DIA 4 RODAS DE: 
20 AVANÇOS (AVANÇA ALTERNANDO AS PERNAS 10 VEZES CADA LADO 
20 POLICHINELOS) 
20 ABDOMINAIS COMPLETOS 
30” SEGUNDOS DE PRANCHA FRONTAL 
  
TREINO 3 
EXERCICIOS: 
                   TREINO DO DIA: 12 MINUTOS DE: 
5 BURPESS 
10 AGACHAMENTOS   
20 ELEVAÇÕES DE QUADRIL 
  
OBS: FAZER O MAXIMO DE RODADAS POSSIVEIS EM 12 MINUTOS. 
  
  
 

https://go.hotmart.com/I5304936G
https://pages.hotmart.com/b4764292t/emagreca-rapido/?_ga=1.45170914.734058865.1480386899
https://pages.hotmart.com/b4764292t/emagreca-rapido/?_ga=1.45170914.734058865.1480386899
https://www.youtube.com/watch?v=V8WW0JpriMw
https://www.youtube.com/channel/UCGJbgaB6DOzMGANWItvgABw/videos?view_as=public
https://pages.hotmart.com/b4764292t/emagreca-rapido/?_ga=1.45170914.734058865.1480386899


AVANÇO ALTERNADO PRANCHA FRONTAL  

BURPEES ELEVAÇÃO DE QUADRIL 

AGACHAMENTO ABDOMEM COMPLETO 

SKIP 
 

POLICHINELOS 



SUGESTÕES DE ALOMGAMENTOS!  
 



Treinamento funcional é uma ótima alternativa para se obter 
resultados estéticos e melhora no condicionamento físico, 
acelerando seu metabolismo e assim aumento seu gasto 
calórico durante a atividade física, e consequentemente 

aumentam 
do seu gasto calórico em repouso. Por ser uma atividade física 
que explora muito ou somente o próprio peso corporal, ele 
acaba sendo uma ótima opção para quem não tem muito tempo 
para sair de casa, pegar transito, ir para a academia, utilizar 
aparelhos de ginastica que as vezes se torna monótono, depois 
pegar transito novamente, e mais, tendo que deixar seus filhos 
em casa, ou com alguém da família enquanto esta na academia, 
e nada melhor que ter um Personal Trainer Online. 
  Atualmente as atividades físicas ao ar livre e a domicilio, vem 
se proliferando rapidamente e sem monitoramento e sem 
planejamento, sem planos de treinos e sem evoluções, e que 
visualizando essa demanda por atividade física, muitas vezes 
motivadas pela necessidade de melhorar o condicionamento 
físico e consequentemente emagrecer, a forma mais coerente 
de ajudar estas pessoas, é elaborar um programa de 
treinamento que diminua as dificuldades das pessoas em iniciar 
seus treinos, fazendo algo simples, fácil que elimine o caus 
causado pelos fatores do dia a dia, como os citados 
anteriormente. 
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