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Prefácio 

Oi! e obrigado por dedicar um tempo para ler este manual simples para entrar em forma em um curto espaço 
de tempo. Nós do Treinamento Ativo trabalhamos para colocar mais pessoas em forma e obter melhor e mais 
qualidade em suas vidas. Esperamos que este e-book possa fornecer a informação e a contra-visão de que você 
precisa para atingir as metas que você definiu para si mesmo. Vamos nos concentrar nos seguintes 4 pontos: 

• Motivação 
• Planejamento 
• Alimentação saudável (inclui sugestões para um programa semanal) 
• Programa de treinamento por 2 meses. 

 
Além disso, confira o nosso site (https://treinamentoativo.com), que contém muitas outras coisas úteis (tudo a 
partir da importância de listas de reprodução, boa música, selfies e aplicativos que podem ajudar ao longo do 
caminho). 

 

 

 

 

 

  

https://treinamentoativo.com/
https://treinamentoativo.com/
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1. Motivação 

Seguir os passos simples deste livro requer motivação. Você já tem motivação suficiente quando você faz o 
download deste e-book, mas o primeiro capítulo é sobre pequenos truques simples que podem ajudar ao longo 
do caminho. Vamos entrar no planejamento da fase talvez mais importante de sua vida. Ficando em forma. 
Como todos sabemos, é importante definir o que fazer quando, para alcançar o resultado desejado. Nós 
também vamos passar por isso antes de passarmos pelos dois elementos mais importantes: comida e 
movimento. Nós, que compilamos este livro, esperamos que você se beneficie enormemente do conteúdo, e 
não menos que você alcance o objetivo que você definiu. Boa sorte com a mudança de estilo de vida, e sinta-se 
à vontade para compartilhar conosco em https://treinamentoativo.com como as coisas estão indo ou se foram 
depois de 2 meses do programa. 

Todos sabem que a motivação diminuirá nos períodos. Mesmo se você está cheio de motivação agora, e sente 
isso, você pode gerenciar sem problemas, a pesquisa mostrou que é crucial estar preparado para os períodos 
em que a motivação não está no seu auge. Abaixo estão algumas dicas que provaram funcionar em todo o 
mundo: 

Dicas preparatórias para a motivação decrescente para perda de peso / dieta saudável: 

• Remova todos os doces e alimentos não saudáveis.  
• Vá às compras de biscoitos saudáveis, barras de proteína, iogurte de alta qualidade e muita proteína, 

tenha legumes prontos quando você quiser algo bom. 
• Nunca vá a uma mercearia com o estômago vazio. Jantar ou almoçar antes de ir ao supermercado (é 

mais fácil evitar a tentação).  
• Sempre faça uma lista de compras, pois é mais fácil não se apaixonar por ofertas insalubres 

 

Dicas preparatórias para a motivação decrescente o exercício: 

• Comece a se exercitar com um amigo ou grupo (eles vão te empurrar para treinar quando você não 
tiver motivação) 

• Use um aplicativo de treinamento no seu telefone (isso geralmente lembrará alterações de rotina). 
• Faça selfies e compartilhe com amigos, conhecidos e grupos de fitness online. Você pode ler aqui 

porque este é cientificamente comprovado. 
 

 

 

  

https://treinamentoativo.com/
https://treinamentoativo.com/2019/07/12/tome-selfies/
https://treinamentoativo.com/2019/07/12/tome-selfies/
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2. Planejamento 
Você raramente consegue resultados sem ter planejado com antecedência. Se você faz "gosto", o resultado 
não é tão bom como se você planejasse isso com antecedência. A programação é publicada nas seguintes 
seções: 

Entregar: 

 Encontre a situação "agora". 
 Encontre seu objetivo. 
 Descubra como eliminar da maneira mais fácil e rápida a distância a partir de agora até o 

destino desejado. 

 

As pistas vermelhas mostram para aonde vai quando você não fez um plano. Ou você vê que o peso não 
diminui, ou que você está estagnado (por exemplo, incapaz de levantar mais ou correr mais rápido, 
dependendo do objetivo) 

O objetivo geral pode ser: "Vou ficar saudável" ou "Vou ter um estilo de vida ativo" ou "levantar 60 quilos no 
supino". Tais metas são princípios básicos importantes a ter. O próximo passo é definir especificamente como 
fazer isso e o que realmente significa para você. "Ser saudável" é muito diferente dependendo da pessoa, e 
recomendo que você comece a dividir isso em 2 meses de "seções" para ter períodos mais quantificáveis. 
Então você pode ver se você alcançou a meta depois de 2 meses, e se você não conseguiu isso, você pode olhar 
para trás e ajustar para alcançar o objetivo desejado para o próximo período. 

  

https://treinamentoativo.com/
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Isto significa que se você decidiu "um estilo de vida saudável" provavelmente irá perder peso, você precisa 
encontrar o peso atual, por exemplo, 80 kg. A próxima coisa a fazer é definir onde você quer estar em 2 meses, 
6 meses, etc. Isso pode ser "pesarei 74 kg em 2 meses e poderei correr continuamente por 30 minutos". Isso 
significa que você tem que perder 6 kg em 2 meses. Se detalharmos mais, isso significa 750 gramas por semana 
e pouco mais de 100 gramas por semana. Dia. Esta é uma meta sensata, não metas muito altas, mas é difícil o 
suficiente para exigir planejamento e disciplina. Então, você pode planejar se pesar uma vez por semana para 
ver se está no caminho certo para alcançar suas metas. O próximo passo é planejar como comer e aumentar o 
nível de atividade para reduzir os quilos. 

Entregar: 

 Encontre a situação "agora". 
 Encontre seu objetivo. 
 Descubra como eliminar da maneira mais fácil e rápida a distância a partir de agora até o 

destino desejado. 

 

 

 

 

https://treinamentoativo.com/
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3. Coma certo 
Comer bem é um conceito muito individual, e todos têm diferentes percepções do que é "certo" nesse 
contexto. Vou apresentar alguns elementos que são importantes em relação à redução de peso, e não dizer 
muito sobre vitaminas e minerais que também são importantes e que podemos fornecer ao corpo em um nível 
equilibrado através do programa que está listado no final desta seção. 
Se você tiver menos atividade, ela será consumida menos e mais do que a atividade normal, resultando em 
maior consumo. Nesta página você pode calcular seu consumo dependendo do seu peso, idade, sexo e nível de 
atividade. 
Para reduzir o peso, você precisa adicionar menos calorias do que o consumido (isso também é chamado de 
déficit calórico) 
Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula: 
déficit calórico = necessidades energéticas diárias - consumo energético diário. 
- se esse número se tornar positivo você perde peso se ficar negativo você come mais do que precisa e engorda 
 
Cálculo Calórico Básico: 
Um quilo de gordura equivale a cerca de 7500 calorias. Especialistas disputam internacionalmente o número 
exato, mas varia de 7.000 a 9.000 calorias. 
Uma ingestão diária para manter o peso é de 2500 calorias por dia com um movimento normalmente variado. 
O mesmo número é de 1800-2000 ou mulheres. Se você tiver menos atividade, ela será consumida menos e 
mais do que a atividade normal resultará em maior consumo. Nesta página você pode calcular o seu consumo 
dependendo do seu peso, idade, sexo e nível de atividade. 

Entregar: 

 déficit calórico = necessidades energéticas diárias - consumo energético diário 

com isso fórmula você e pode calcular quantos você perder por dia, por semana e por mês. Use esta 
calculadora para encontrar suas necessidades diárias de calorias, seja na perda de peso, ganho de peso 
ou para manter seu peso estável. 

Um exemplo: 
Macho de 80 quilos: 2500 em consumo de energia diário - ingestão de alimentos 1850 = 650 calorias em déficit 
calórico por dia. 
Se, por exemplo, a pessoa completar isso por 12 dias, ele perderá 1 quilo (12 * 650 = 7800 calorias, o que 
equivale a 1 quilo e 40 gramas). 
Portanto, com o planejamento, você deve descobrir quanto pode se permitir comer para reduzir o peso ao 
resultado desejado. Se este exemplo a pessoa quiser pesar 74 kg depois de 2 meses, o cálculo será o seguinte: 
Número de quilos de redução: 6 quilos,   
Número de semanas: 8 
Redução em gramas: 

Redução por semana: 750 gramas por semana (6 kg / 8 semanas) 
Redução por dia: 107 gramas em déficit por dia (6 kg / 56 dias) 

 
Redução de calorias: 

Défice de calorias por semana: 5635 por semana (7500 calorias por quilo * 6 quilos) / 8 semanas 
Défice de calorias por dia: 803 kcal / dia (7500 calorias por quilo * 6 quilos) / 56 dias) 

Se este homem tem uma quantidade normal de 2500 calorias, ele deve comer e beber no máximo 1697 
calorias por dia durante oito semanas para atingir a meta de 74 kg. Se ele estender suas necessidades 
energéticas diárias com treinamento, ele pode aumentar sua ingestão de energia de acordo e ainda alcançar o 
objetivo. 
 

https://www.calculator.net/bmr-calculator.html
https://www.calculator.net/bmr-calculator.html
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Você pode definir seus próprios valores na tabela abaixo: 
 

Sexo: 
 

 

Peso agora: 
 

 

Peso depois 
 

 

Redução: 
 

 

Número de semanas:  
 

 

Redução grama por semana: 
 

 

Redução grama por dia: 
 

 

Défice de calorias por semana: 
 

 

Défice de calorias por dia: 
 

 

 
Seguindo esses princípios básicos relacionados à ingestão e ao consumo, passaremos o tempo preparando um 
plano de refeições e um plano de exercícios nas seções abaixo. 
 
Existem muitos sites na Web que podem ajudá-lo a encontrar seu nível de energia diário. Veja algumas 
sugestões abaixo. Para calcular a ingestão calórica de alimentos, basta olhar para as embalagens e conteúdo 
nutricional e pesar o quanto você use com sua idade, altitude, peso, gênero e nível de atividade. 
https://www.calculator.net/  
 

  

https://www.calculator.net/bmr-calculator.html
https://treinamentoativo.com/
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Plano semanal para uma vida mais saudável. 

Este programa semanal de dieta e exercício é composto por um painel de especialistas para uma dieta variada 
e magra. Tal dieta é importante para uma vida saudável, e dependendo do alto ou baixo nível de atividade, 
alguns dos alimentos podem ser adicionados ou reduzidos. 

Seguindo esta programação semanal, você tem a certeza de ter um estilo de vida com atividade suficiente e 
dieta adequada para mantê-lo saudável e saudável. Se você se exercitar além disso, será capaz de olhar para a 
frente para redução de peso. 

 
Segunda-feira 
1. Aveia com leite 
2. Fruta. 
3. Sanduíche + suco / leite 
4. Estaladiço grosso com coberturas + fruta 
Treinamento 1 
5. Salmão único 
6. Mistura de baga com molho de baunilha 

Sexta-feira 
1. cereal simples e saudável 
2. Cenouras 
3. Salada com frango / atum / camarão / queijo e 
presunto + fatias grosseiras + suco / leite 
4. Misture iogurte e queijo cottage 50/50 + frutas 
Treinamento 3 
5. Banana + suco 
6. Fajitas de luxe 

 
Terça-feira 
1. Estaladiço grosso com coberturas + suco / leite 
2. Iogurte pequeno com menos açúcar + fruta 
3. Sobras de jantar + suco / leite 
4. Frutas + um punho com nozes. 
Dia de descanso 
5. Frango grelhado com arroz e salada ou batatas 
assadas 
6. Pão grosso com coberturas + leite / suco 

 
Sábado 
1. Dormir um pouco mais? 
2. Musli 
3. Frutas 
4. Pão pita com recheio + suco / leite 
Caminhada 
5. Pizza 
6. Sobremesa: iogurte com mistura de frutos 
silvestres ou fruta enlatada. 

 
Quarta-feira 
1. Fatias de pão grosso com coberturas + suco / leite 
2. Fruitas 
3. Sanduíche + suco / leite 
4. Estaladiço grosso com coberturas 
Treinamento 2 
5. Batido 
6. Canetas de filé 

 
Domingo 
1. Muesli  
2. Cenouras / nabo 
3. Sanduíche + suco / leite 
Excursão 
4. Filé de bacalhau suculento com batatas, arroz ou 
legumes 
5. Batido 

 
Quinta-feira 
1. Cereal simples e saudável 
2. Estaladiço grosso com coberturas 
3. Sobras de jantar + suco / leite 
4. Fruta / algumas nozes 
Dia de descanso 
5. Omelete simples com macarrão integral 
6. Requeijão com pedaços de maçã e canela 

 

Entregar: 

 Coma seis pequenas refeições por 
dia - você evita o excesso de açúcar 
no sangue e fica muito faminto ou 
muito fraco. 
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4. Entra em superforma em 2 meses. 

Este programa é projetado para aqueles que estão no início e querem mudar suas vidas para um estilo de 
vida mais ativo, para diminuir alguns quilos ou para estreitar suas vidas. Após os 2 meses, você sentirá 
uma melhora significativa na forma física, concentração e resistência. Lembre-se sempre de consultar seu 
médico / profissional de saúde antes de mudar seu estilo de vida. Lembre-se sempre de 10 a 15 minutos 
de aquecimento e pelo menos 5 minutos de descida em cada sessão. 

Todas as sessões deste programa podem ser realizadas em casa ou no clube de saúde. 

O programa é projetado e testado para resultados ótimos. Após as primeiras 8 semanas, você deve ter uma 
semana de menos atividade para recuperar seu corpo antes de continuar, pois, deseja manter o nível ou 
continuar a melhorar sua saúde. O programa segue na próxima página. 

Entregar: 

 Anote o plano que você quer seguir (de preferência na próxima página) 
 Sempre siga com um diário de exercícios para que você possa acompanhar mais 

exercícios que funcionam para você e fazer menos daqueles que não funcionam para 
você. 

 

 

 

 

  

https://treinamentoativo.com/
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Semana 1 

Dia 1 Caminhe por 30 minutos. 

Dia 2 Corra devagar por 1 minuto com intervalo de 2 minutos 5 vezes. 

Dia 3 Caminhe por 30 minutos. 

Semana 2 

Dia 1 
Caminhe por 30 minutos. Corra devagar por 1 minuto com intervalo de 2 minutos 5 
vezes 

Dia 2 Caminhe por 30 minutos 

Dia 3 
Caminhe por 30 minutos. Corra devagar por 1 minuto com intervalo de 2 minutos 5 
vezes. 

Semana 3 

Dia 1 
Caminhe por 30 minutos. Corra devagar por 1 minuto com intervalo de 2 minutos 5 
vezes 

Dia 2 Caminhe por 30 minutos 

Dia 3 
Caminhe por 30 minutos. Corra devagar por 2 minuto com intervalo de 2 minutos 5 
vezes 

Dia 4 Caminhe por 60 minutos 

Semana 4 

Dia 1 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Dia 2 Caminhe por 30 minutos 

Dia 3 Caminhe por 45 minutos 

Dia 4 Caminhe por 60 minutos 

Semana 5 

Dia 1 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4*4). 

Dia 2 
Caminhe por 30 minutos. Exercícios de força de 30 minutos (ver “Exercícios de força 
para corredores”) 

Dia 3 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Dia 4 Caminhe por 60 minutos 

Semana 6 

Dia 1 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Dia 2 
Caminhe por 30 minutos. Exercícios de força de 30 minutos (ver "Exercícios de força 
para corredores") 

Dia 3 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Dia 4 Caminhe por 60 minutos 

Semana 7 

Dia 1 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Dia 2 
Caminhe por 30 minutos. Exercícios de força de 30 minutos (ver "Exercícios de força 
para corredores") 

Dia 3 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Dia 4 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Semana 8 

Dia 1 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Dia 2 
Caminhe por 30 minutos. Exercícios de força de 30 minutos (ver "Exercícios de força 
para corredores") 

Dia 3 Aquecimento 15 minutos. Corra por 4 minutos, 3 minutos de pausa 4 vezes (4 * 4) 

Dia 4 
Aquecimento 10 – 15 minutos. Corra continuamente por 25 minutos. Desidratação 5 
minutos 
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Após a semana 8 (na semana 9), pode fazer sentido com uma semana tranquila. Isso significa 2 – 3 
sessões, mas uma caminhada tranquila para recuperar o corpo. Semana10, em seguida, retornar para a 
semana 8, e constantemente tentando ter ritmo mais rápido em sessões de intervalo. 
Testes mostraram que os intervalos 4 x 4 podem ser aumentados até 1/2 km h por. Semana.  

Já passamos pelo mais básico de uma vida saudável e como configurar seus programas exatos de ingestão 
de alimentos e exercícios mesmo se você não usar a sugestão estabelecida neste e-book. Gostaríamos de 
ouvir de você durante o processo ou após o período final. Visite o treinamentoativo.com e o ebook gratuito 
para compartilhar sua experiência. 

Sobre nós 

O Treinamento Ativo tem como missão organizar informações sobre um estilo de vida saudável e ativo e torná-
lo útil e acessível a todos. 

Ao mesmo tempo, as pessoas conseguem ver seu próprio potencial, as oportunidades e valores que podem ser 
criados para a saúde de si e dos outros, agora e para as gerações futuras. 

Aviso Legal 

As informações fornecidas neste e-book serão usadas por sua conta e risco. A informação é baseada em 
estudos internacionais, mas todos são diferentes e é preciso encontrar o nível para o melhor benefício possível. 
Como sempre em relação à saúde, o pessoal de saúde deve ser consultado antes de fazer qualquer alteração. A 
TA se isenta de qualquer responsabilidade. 

 

http://treinamentoativo.com/2019/01/08/como-fazer-intervalos-de-4-x-4/
https://treinamentoativo.com/

