
42 Treinos Para Melhorar a Resistência – Nível 1-2 
 
Atleta capaz de fazer:  Movimentos a utilizar:  Volume aproximado de treino 
 

• 100 agachamentos 
• 3 pistolas para cada perna 
• 10 a 30 flexões de braços 
• > 3 elevações na barra 
• 45 a 70 abdominais em 2’ 
• 5km de corrida próximo dos 25’ 
• 10’’ de L-sit 
• 400m próximo de  2’05’’ 

 
• Caminhar/correr 
• Agachamento 
• Flexões de braços 
• Burpees 
• Tuck sit/L-sit 
• Pistolas 
• Afundos de pernas em deslocamento 
• Elevações 
• Joelhos aos cotovelos 
• Abdominais (tipo situp) 
 

Repetições Distância 
Semana 1  
>365 3200 
Semana 2  
>450 3200 
Semana 3  
>470 4000 
Semana 4  
>470 4000 
Semana 5  
>485 5000 
Semana 6  
>485 5000 

 
Indicações Recordes Objetivo 
 

• Todos os movimentos deverão ser executados em amplitude total de movimento. Queremos fazer 
muitas repetições por unidade de tempo mas sem nunca deteriorar a técnica em demasia. Amplitude de 
movimento e alinhamentos têm de ser mantidos. 

• Em todos os treinos, o objetivo é executar os circuitos no menor tempo possível. Com exceção dos 
treinos em que seja recomendado um tempo de descanso específico. 

• O programa está preparado para ser realizado com 5 a 6 sessões por semana. No caso de não ser 
possível, os treinos podem ser alterados e os 5 treinos semanais, podem ser distribuídos por mais do que 
7 dias. Ou seja, em vez dos 42 treinos se distribuírem por 6 semanas, podem ser distribuídos por 8 ou 9. 
Para melhores resultados recomenda-se que não ultrapassem as 9 semanas. 

• Outra solução será acumular no mesmo dia treino de corrida com o treino de enfâse muscular do dia 
seguinte. Nessa situação, será melhor realizar a corrida primeiro e o crosstraining depois. 

• Fazer um registo de treino com: 
o Data 
o Horas de sono 
o Exercícios e respetivas repetições. 
o Registar sempre a duração dos treinos. 
o Se for possível, registar também a frequência cardíaca máxima por treino. 
o Registar sensações musculares e metabólicas locais ou sistémicas. 

 

Movimento Data Data 

Burpees em 2’   

Agachamentos   

Flexões de braços   

Elevações   

Abdominais em 2’   

Tempo L-sit   

400m   

5km   

   

   

   

	  
	   	  



	  
	  
1 2 3 4 5 6 7 
30 Pistolas 
20 elevações 
 

Corrida 8x200m 
Ida em sprint. Regresso a trote 

3 circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
30 afundos a caminhar 
10 joelhos aos cotovelos 

Corrida 4x400 
 

Em 15 minutos, fazer o máximo de 
circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
20 abdominais 
30 agachamentos 

1h de Meditação Descanso ou Endurance (correr, 
nadar, remar, bicicleta). 

50 1600 165 1600 >150   
8 9 10 11 12 13 14 
50 agachamentos com salto 
30 joelhos aos cotovelos 

Corrida 8x200m 
Ida em sprint. Regresso a trote 

4 circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
30 afundos a caminhar 
10 joelhos aos cotovelos 

Corrida 4x400 
 

Em 15 minutos, fazer o máximo de 
circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
20 abdominais 
30 agachamentos 

1h de Meditação Descanso ou Endurance (correr, 
nadar, remar, bicicleta). 
 

80 1600 220 1600 >150   
15 16 17 18 19 20 21 
60 afundos de pernas com 5kg 
40 burpees 
 

Corrida 10x200m 
Ida em sprint. Regresso a trote 

4 circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
30 afundos a caminhar 
10 joelhos aos cotovelos 

Corrida 5x400 
 

Em 15 minutos, fazer o máximo de 
circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
20 abdominais 
30 agachamentos 

1h de Meditação Descanso ou Endurance (correr, 
nadar, remar, bicicleta). 
 

100 2000 220 2000 >150   
22 23 24 25 26 27 28 
60 afundos de pernas com 5kg 
40 burpees 
 

Corrida 10x200m 
Ida em sprint. Regresso a trote 

4 circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
30 afundos a caminhar 
10 joelhos aos cotovelos 

Corrida 6x400 
 

Em 15 minutos, fazer o máximo de 
circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
20 abdominais 
30 agachamentos 

1h de Meditação Descanso ou Endurance (correr, 
nadar, remar, bicicleta). 
 

100 2000 220 2000 >150   
29 30 31 32 33 34 35 
40 burpees com elevação 
 
 

Corrida 4x400 
 

5 circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
30 afundos a caminhar 
10 joelhos aos cotovelos 

Corrida 3x800m 
 

20 Agachamentos 
20 Flexões de braços 
20 Burpees 
10x10’ Tuck sit/L-sit 
20 Pistolas 
20 Afundos de pernas em 
deslocamento 
20 Elevações 
20 Joelhos aos cotovelos 
20 Abdominais (tipo situp) 

5x200m 
 

Descanso ou Endurance (correr, 
nadar, remar, bicicleta). 
Meditação em prova 

40 1600 275 2400 >170 1000  
36 37 38 39 40 41 42 
50 burpees com elevação 
 
 

Corrida 5x400 
 

5 circuitos de: 
5 elevações 
10 flexões de braços 
30 afundos a caminhar 
10 joelhos aos cotovelos 

Corrida 4x800m 
 

20 Agachamentos 
20 Flexões de braços 
20 Burpees 
10x10’ Tuck sit/L-sit 
20 Pistolas 
20 Afundos de pernas em 
deslocamento 
20 Elevações 
20 Joelhos aos cotovelos 
20 Abdominais (tipo situp) 

5x200m 
 

Descanso ou Endurance (correr, 
nadar, remar, bicicleta). 
Meditação em prova 

40 2000 275 3600 >170 1000  

	  


