PLANO DE MOVIMENTO - ESPECIAL PÁSCOA

VAMOS MANTER A VIDA EM MOVIMENTO?
Hoje trazemos um programa com a combinação das sessões de Full Move e de Ballet
Fitness e opções Indoor e Outdoor para prática isolada ou adicional às sessões. Caso não
tenha acesso às duas modalidade, deixamos sugestão de substituição.
Lembra-te, com o estúdio online podes treinar COMO, QUANDO E ONDE QUISERES.
Contudo, sempre com disciplina, foco, dedicação e amor. Esperamos que este pequeno
programa contribuía para o sucesso do teu percurso.
Veste uma roupa confortável, desliga-te do mundo, conecta o teu corpo e a mente. Tudo o
que precisas é de um colchão (ou toalha/manta de superfície macia e que proteja as tuas
costas, joelhos, etc.) e de halteres (podes substituir por pacotes de arroz, garrafas de água
ou punho cerrado em máxima ativação muscular.
Lembra-te que é importante conheceres-te para te poderes superar, todavia não estás a
competir, mas sim a trabalhar de forma feliz para a tua melhor versão, IN&OUT. Assim, sê
consciente das tuas capacidades e vai até onde o teu corpo te permite ir em segurança.
Podes ajustar cadências e carga, bem como introduzir períodos de descanso, mediante as
tuas necessidades.
Respeitar o nosso corpo é primordial! Ele diz-nos tudo!
E, nunca te esqueças, a água é um importante 'trabalho de casa', hidrata-te ao longo do
dia!
Caminhamos juntas. E, eu estou aqui para te apoiar. A qualquer momento, podemos
agendar uma vídeo chamada para falarmos um pouco sobre os teus objetivos, as tuas
conquistas e o que te possa estar a desafiar.
Uma boa Páscoa, cheia de equilíbrio e amor,
VV

VAMOS A ISTO?
QUARTA 13/04
PARTE I
INDOOR (15 minutos)
Exercício 1:
1 minuto de prancha isométrica;

Exercício 2:
1 minuto de flexões de abertura larga;

ou

Exercício 3:
1 minuto de agachamento 2/2;

Exercício 4:
1 minuto de agachamento com salto;

1 minuto de descanso
REPETIR 3 VEZES
Intervalo ativo 5 minutos
Exercício 5:
1 minuto de skipping (caminhada ou trote no mesmo lugar) + 10 segundos a abrandar ou parar.

PARTE II
Exercício 6:
1 minuto de jumping jacks;

Exercício 7:
1 minuto de mountain climbers;

Exercício 8:
1 minuto de super homem.

REPETIR 5 VEZES
PARTE III
Full Move 24 (ou, para quem apenas tem disponível o Ballet Fitness, fazer Ballet Fitness
24).
Duração: 48 minutos

QUINTA 14/04
PARTE I
OUTDOOR:
60 minutos de caminhada ou trote intervalado: composto por 5 minutos ao ritmo base +
55 minutos intervalados entre 1 minuto à intensidade média + 30 segundos a intensidade
alta.

PARTE II
SESSÕES:
Ballet Fitness 27 + Ballet Fitness 28 (ou, para quem apenas tem disponível o Full Move,
substituir por Full Move 27 + Full Move 28).
Duração: 47 minutos + 40 minutos

SEXTA 15/04
PARTE I
INDOOR: (15 minutos)
Exercício 1:
20 back lunges alternados 2/2;

Exercício 2:
20 segundos de prancha isométrica;

Exercício 3:
20 agachamentos;

Exercício 4:
20 segundos de agachamento isométrico;

5 minutos:
Caminhada ou corrida sem sair do lugar - ritmo crescente.

PARTE II (15 minutos mínimo)
- 1 minuto de agachamento plié em 1ª posição e en dehors + 30 segundos de meia ponta
direita + 30 segundos de meia ponta esquerda - os calcanhares devem permanecer juntos,
rotação externa perna/anca;
- 1 minuto de agachamento plié em 2ª posição e en dehors + 30 segundos de meia ponta
direita + 30 segundos de meia ponta esquerda - calcanhares afastados mínimo largura
ombros, rotação externa perna/anca;
- 1 minuto de agachamento plié em 3ª posição e en dehors + 30 segundos de meia ponta
direita duas vezes + 30 segundos de meia ponta esquerda duas vezes - calcanhar a meio
do pé base, rotação externa perna/anca;
- 1 minuto de agachamento plié em 4ª posição e en dehors + 30 segundos de meia ponta
direita duas vezes + 30 segundos de meia ponta esquerda duas vezes - calcanhar à frente
paralelo, rotação externa perna/ anca).

REPETIR 4 VEZES
NOTA: Se surgirem dúvidas face ao plié, en dehor, meia ponta, etc., consultar a clínica do
movimento e revê os "Fundamentos do Ballet Fitness" - link direto clicando aqui.
PARTE III
Full Move 23 (ou, para quem apenas tem disponível o Ballet Fitness, fazer Ballet Fitness
23).
Duração: 47 minutos

SÁBADO 16/04
PARTE I
INDOOR: (15 minutos)
Subir e descer escadas (colocar toda a
superfície plantar no degrau) e, a cada
lance de escadas, 20 agachamentos mid
stance - pés ligeiramente mais afastados
que a largura da anca.

OUTDOOR:
30 a 60 minutos de caminhada, trote ou
corrida em ritmo crescente (5 minutos ao
ritmo base, 55 minutos em ritmo crescente) opção let's have fun! :) a cada 5 minutos 20
agachamentos single + 30 segundos de
agachamento em isometria.

+

PARTE II
SESSÕES:
Ballet Fitness 11 + Full Move 13 (ou Ballet Fitness 11 + Ballet Fitness 13 ou Full Move 11
+ Full Move 13 - dependendo da modalidade exclusiva que usufrui).
Duração: 43 minutos + 47 minutos

DOMINGO 17/04
Chegamos ao dia de Páscoa, este é um momento para passar em família e com os amigos a
aproveitar o sol e claro em movimento. A previsão é de 20º no Porto, 24º em Lisboa e 23º
no Algarve. Usa a tua criatividade e faz o que te deixa mais feliz numa intensidade média!
Sugestão: Caminhada, trote ou corrida acelerada no teu local favorito - a cada 5 minutos:
6 a 10 burpees ou 1 minuto de prancha isométrica ou 10 a 20 agachamentos. Convida a
tua família e amigos a juntarem-se a ti.

ou

IMPORTANTE:
- Beber muita água - 2 litros mínimo distribuídos ao longo do dia.
- Optar por caminhar em curtas distâncias, sempre que é possível deixar o carro na
garagem!
- Escolher as escadas em detrimento do elevador.
- Exercitar a positividade - elogiar, escolher pensamentos e palavras positivas, espalhar
boa energia!
- SER FELIZ!
Excelente Páscoa!
Estou aqui para ti! Caminhamos (sempre) juntas!
Um beijinho,
VV

