
 

Agachamento e Flexão de Braço 

1ª Etapa = De 25 a 30 de MAIO  

Regulamento:  

Os desafios serão realizados em três etapas:  

1ª etapa = 25 à 30 de Maio (Agachamento e Flexão de Braço)  

2ª etapa = 24 à 29 de Agosto (Agachamento e Flexão de Braço)  

3ª etapa = 23 à 28 de Novembro (Agachamento e Flexão de Braço)  
 

1ª etapa = 22 à 27 de Junho (Abdominal) 

2ª etapa = 14 à 19 de Setembro (Abdominal) 

3ª etapa = 23 à 28 de Novembro (Abdominal) 

 

1ª etapa = 13 à 18 de Julho (Corrida de Inverno) 

2ª etapa = 01 à 05 de Dezembro (Corrida de Verão) 

No horário de funcionamento da Academia, pelos próprios professores  de Musculação que 

estiverem em sala;  

Todos os alunos dos planos de Musculação, Fitness, Mix e promocionais podem participar;  

Os professores vão orientar qual será a execução correta do movimento e aferir os resultados 

obtidos no dia e no tempo determinado; 

 Os alunos serão classificados por ano de nascimento; 

 

Divisão Faixa Etária: 

Feminino e Masculino 

Ate 30 anos 

De 31 à 40 anos 

De 41 à 50 anos 

Acima de 51 anos 



Premiação 

 O aluno/(a) que conseguir o maior número de repetições  no Agachamento e na Flexão de 

braço ganhará um brinde da Academia Estilo. Caso haja empate o critério de desempate será o maior 

numero de repetições na flexão de braço. 

 

Desafio 

 Agachamento, Flexão de Braço e Abdominal, o aluno deverá realizar o maior número de 

repetições completas em dois minutos cronometrados , em uma única tentativa. 

Corrida o aluno deverá percorrer a maior distância possível em quinze minutos 

cronometrados. O desafio deverá ser cumprido em uma das esteiras Life Fitness. 

  

Padrão de movimento 

Flexão de Braço: Com as mãos apoiadas no solo e com afastamento correto, o aluno deverá realizar o 

movimento de flexão de cotovelos até encostar o peitoral no step, que estará posicionado abaixo 

dele, em seguida deve fazer a extensão total dos cotovelos, completando o movimento.  

Agachamento: Com os dois pés apoiados no solo e com afastamento correto, o aluno deverá realizar 

o movimento de flexão de quadril  e joelhos até encostar  o glúteo nos dois steps empilhados, que 

estarão posicionados no atrás do aluno. 

Abdominal: Deitado no solo com os joelhos flexionados, os pés apoiados no solo e com as mãos 

apoiadas nos ombros, o alunos deverá realizar a flexão do tronco até encostar seus cotovelos nas 

coxas, e em seguida deitar-se novamente. 

Corrida: O aluno poderá caminhar, trotar ou correr na velocidade que for confortável para ele a 

esteira deverá estar neutra, sem inclinação, e o aluno pode mudar a velocidade da esteira a hora que 

quiser. 

Caso falte durante a semana, só poderá ser incluído no próximo desafio. 

 


