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CIRCULAR Nº 071/20 
 
ASSUNTO: Linhas de Orientação, Recomendações e Prescrição para o Treino em 

Casa 
 

Odivelas, 23 de março de 2020 
 
Exmos. Senhores, 
 
Vimos por este meio apresentar as Linhas de Orientação, Recomendações e Prescrição para o Treino em 

Casa: 

Enquadramento 

Com a decisão de suspender toda a atividade desportiva da Federação Portuguesa de Judo devido à 
pandemia de Covid-19 desde início de março 2020, reconhecemos que se vive atualmente um clima de 
preocupação e de incerteza com o treino, principalmente dos nossos atletas integrados nas Seleções 
Nacionais. 

Estas medidas de suspensão vieram claramente desorganizar a preparação das nossas Seleções 
nacionais, principalmente dos atletas em período de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020,e 
dos atletas cadetes e juniores que pretendem garantir mínimos para os Campeonatos da Europa e do 
Mundo do seu escalão. 

Seguindo rigorosamente as medidas tomadas pela Direção Geral de Saúde e o cumprimento do Estado 
de Emergência, assim como as diretrizes da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e do 
Comité Olímpico de Portugal é nosso dever também apresentar algumas “Linhas de Orientação, 
Recomendações e Prescrição para o Treino em Casa” para 8 semanas, culminando com um período 
competitivo (mesmo que venha a ser cancelado ou adiado).  

Mesmo reconhecendo que a atual situação do país é ainda incerta, acreditamos que cumprir o 
planeamento do treino irá trazer benefícios ao desempenho desportivo dos nossos atletas. 

Estas linhas de Orientação, Recomendações e Prescrição do treino vão ao encontro principalmente das 
seleções nacionais seniores, podendo sempre ser adaptadas e/ou ajustadas aos planos individuais de 
cada atleta integrado nas seleções nacionais Seniores, Sub23, Juniores e Cadetes, tendo em 
consideração algumas Recomendações: 

1. Os judocas que estiveram algum tempo sem realizar treinos devem começar mais 

devagar e evitar exercícios de alta intensidade até que tenham progredido de um período de 

treino de baixa para moderada e posteriormente alta intensidade.  

2. Os atletas altamente treinados, podem preparar-se para esforço de alto volume e alta 

intensidade, sem correr eventuais risco de sobretreino. 

3. Cada atleta deve exercitar-se de acordo com os seus objetivos individuais.  
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4. Devido a limitações de condições/espaços e, por conseguinte, de equipamentos, os 

programas devem ser adaptados a essa realidade, conforme Planos em anexo.  

5. A realização de exercícios, de volume, intensidade, progressão e variação adequados, 

pode garantir o desenvolvimento ideal/possível da aptidão do judoca. 

 

Modelo dos Planos de Treino 

Dados empíricos indicam que a periodização por Blocos pode melhorar as capacidades oxidativas e 

glicolíticas, assim com a força, a potência e a resistência muscular, após várias semanas de treino. 

Os treinos por fases (blocos), isto é, mesociclos, são classificados da seguinte forma:  

a) Acumulação; 

b) Transformação; 

c) Realização. 

 

Cada mesociclo dura algumas semanas.  

1. FASE DE ACUMULAÇÃO: 

Constitui-se como um período preparatório geral e é caracterizada por intensidade de 

treino moderada, alto volume e especificidade de movimento moderado nos aspetos 

metabólicos. Tipicamente, o foco principal é melhorar a resistência aeróbia e / ou força de 

base, porque estes resultados podem ter efeitos de treino residuais mais longos. 

2. FASE DE TRANSFORMAÇÃO: 

Constitui-se como um período preparatório específico e representado por intensidade de 

treino, volume moderado/alto, e alta especificidade de movimentos também nos aspetos 

metabólicos. O foco está no desenvolvimento da capacidade anaeróbia e força máxima e 

força explosiva, que possuem efeitos residuais de treino ligeiramente mais curtos.  

3. FASE DE REALIZAÇÃO: 

É semelhante para o período da competição e é caracterizado pelo treino de alta 

intensidade, baixa volume, recuperação adequada entre sessões, de exercícios metabólicos 

de alta especificidade e movimento. Tipicamente, o foco é na potência e na velocidade, 

dada que os seus efeitos residuais de treinos são curtos. 
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Face a estas considerações, apresentamos (em anexo) as “Linhas de Orientação, 

Recomendações e Prescrição para o Treino em Casa”, mesmo com as limitações de 

existirem muitas questões a considerar no desenvolvimento de um programa de aptidão 

para o Judo, incluindo o desenvolvimento de um ambiente favorável (que hoje é muito 

imprevisível), de realizar uma análise de necessidades, de avaliar o desempenho físico e 

projetar um Programa de planos de treino funcionais adaptados a esta difícil situação. No 

entanto, tentamos dentro das condições possíveis, abordar cada uma destas questões e 

criamos uma base para um programa de aptidão física, a longo prazo, para melhorar a 

saúde, prevenir ou pelo menos reduzir as lesões, impedir o destreino, tentar melhorar, ou 

pelo menos “travar” os níveis de aptidão física dos nossos atletas das Seleções Nacionais 

de Judo. 

 

 
Com os melhores cumprimentos e cordiais, 

 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 

 
 

Jorge Fernandes 
/AR 
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3 x semana 4 x semana 2 x semana 3 x semana 3 x semana 3 x semana 3 x semana 2 x semana 2 x semana 2 x semana 1 x semana

(2ª, 4ª e 6ª)
(2ª, 4ª 6ª e 

sábado)
(3ª e 5ª)

(3ª, 5ª e 
sáb)

(3ª, 5ª e Sáb) (2ª, 4ª e 6ª) (2ª, 4ª e 6ª) (3ª, 5ª) (3ª e 5ª) (3ª, Sáb) (Sab)

3 a 5 séries 3 a 5 séries

 10 a 12 
repetições

 15 
repetições

2 x semana
2 x por 

semana
2 x semana 2 x semana 2 x semana 1 x semana 2 x semana 1 x semana 2 x semana

(2ª e 6ª) (2ª e 4ª) 4ª e Sábado (3ª e 5ª) (2ª e 6ª) Domingo (3ª e 5ª) (6ª) (2ª e 6ª)

40-60%1RM 90% FC

2 x semana 1 x semana 2 x semana 2 x semana 2 x semana 2 x semana 1 x semana 3 x semana 2 x semana 3 x semana 2 x semana

(2ª e 6ª) (4ª) (2ª e 4ª) (3ª e 5ª) (3ª e 5ª) (4ª e sáb) Sábado (2ª, 4ª e 6ª) (3ª e 5ª)
(2ª, 4ª e 

Sáb)
(3ª e 5ª)

3 a 5 séries

 10 
repetições

Quem tem 
parceiro, 
trabalhar 

tokuiwaza, 
kumikata em 

vez do 
circuito

Potenciação

Potenciação 
pós ativação

Velocidade

Realização

Máx. 
velocidade

6ª e 7ª semana

Potência 

aeróbia 1:1

3ª semana 4ª Semana

Igual à 3ª semana, à excepção 

do trabalho de Capacidade 

anaeróbia MII2

(13 a 19 de Abril)

Quem tem 
parceiro, 
trabalhar 

tokuiwaza, 
kumikata 

em vez do 
circuito

Judo newaza

Judo 

Velocidade e 

potência

Carga da 
potência 40 

a 50%

70 a 80% 
FC

70 a 80% FC
Máx. 

velocidade

Em pirâmideBaixar a carga

Judo 1 

90% a 100% 
de 1 RM

Máx. 
velocidade

5ª semana

Judo 1 

(20 a 27 de abril) (27 de abril a 3 de maio e 4 a 10 de maio)

Força Máx
Judo Velocidade 

e potência

Judo Velocidade 

e FE
RFE

Capacidade 

Anaeróbia

MII2

Método 
Intervalado 
Intensivo

Trabalhar 
tokuiwaza, 
kumikata

Transformação

Força Explosiva

(6 a 12 de abril)

Sugestões 
com  e sem 

parceiro, 
com e sem 

tatami

Transformação

Judo 1 

70 a 80% 
FC

60 a 80% 
FC

Capacidade 

Anaeróbia

MII1

Método 
Intervalado 
Intensivo

Judo Velocidade 

e FE
Força Máx

Potência 

aeróbia 1:1
Tolerância Lática

90% FC

Em pirâmide

90% a 100% 
de 1 RM

Força 

Explosiva

85%de 1RM

Sugestões 
com  e sem 

parceiro, com 
e sem tatami

Acumulação
2ª Semana

(30 de março a 5 de abril)

Sugestões 
com  e sem 

parceiro, 
com e sem 

tatami

RFE

Carga da 
potência 40 a 

50%

70 a 80% 
FC

70 a 80% FC

Metodo 
Contínuo 
variado, 
Fartlek

Em pirâmide

Sugestões 
com parceiro, 
elásticos ou 

cinturão

80% do 
VO2máx    
>170FC

Em 
pirâmide

Trabalho 
Intervalado, 

Fartlek

Sugestões 
com 

parceiro, 
elásticos ou 

cinturão

Carga da 
potência 40 

a 50%

70 a 80% 
FC

60 a 80% FC

Força Máx
Cap. aeróbia de 

base
RFEJudo 1 Judo newaza

90% a 100% 
de 1 RM

90% FC
90% a 

100% de 1 
RM

70 a 80% FC

Trabalho de 23 março a 8 maio 2020

Cap. aeróbia 

de base
Força Máx Judo 1 

Potência 

aeróbia 1:1

1ª Semana
(23 a 29 de março)

Judo newaza

60 a 80% FC

8 Semanas



5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica

5' corrida 

Fartlek - Resistência Método Contínuo variado

Duração: 30' a 45'

2' corrida rápida

2' corrida lenta

Retorno à calma 5' corrida 

Intensidade:

>175/FC máx:140/145 FC

Capacidade Aeróbia

Capacidade Aeróbia de base

Aquecimento

Sessão



5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica

5' corrida 

5 séries:

1' corrida +90% FC 

1' corrida 40%FC 

5 séries:

1' corrida +90% FC 

45'' corrida  40%FC 

5 séries:

1' corrida +90% FC 

1' corrida 40%FC 

5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica

2 série de 5 voltas:

60'' +90% FC 

60'' repouso

2 séries de 5 voltas:

30'' máximo

30'' repouso

ou

1:1

Sessão

Saltar à corda

Aquecimento

1:1

Potência aeróbia

Aquecimento

1:1

1:45s

1:1

Sessão

Corrida



5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica

5' corrida 

 2 séries x 5 x 400 metros

recuperação 1' a 45''

(2' de recuperação entre repetições e 5' de rec. entre séries).

2 séries x 6 x 200 metros

recuperação 90'' entre repetições e 3' entre séries

Aquecimento

MII1

MII2

obs. - Método Intensivo: menor volume, maior intensidade.

Método Intervalado Intensivo



5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica

5' corrida 

2 x 5 x 100 m

2 x 5 x 50 m

2 x 10 x 20 m

20 min de corrida a 70 % FC

Velocidade

Aquecimento

Recuperação completa



5'saltar à corda

5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica 5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica

 1 Série x 4 reps (90% 1RM)+2 Séries x 2 reps (95%1RM)+2 sériesx 

1rep (100%) - 3 a 4 min descanso entre séries

Supino Flexões

Remada Abdominais com carga*

Metida ao Peito Remada com halteres ou carga* 

Agachamento Burpees

10 x Cabos a cada lado + 20 x Abdominais Lunge com carga*

20 x Lunge + 30'' Prancha frontal Afundos (trícipite) em cadeira

20 x Rotação do tronco com barra + 30'' prancha lateral Agachamento com salto e com carga*

20 x Passagem do disco entre mãos + 30'' prancha Levantamento com carga* com cada braço 

20 x balanço com kettlebell + 20 x abdominais com rotação Potência aeróbia

20' Corrida 10 x 1' saltar à corda máximo de repetições

80% FCmax descanso entre séries 1'

Flexibilidade estática Flexibilidade estática

Rolo miofascial

Obs:

Treino de Resistência de Força

Treino para quem não tem acesso ao ginásio

Treino de Resistência de Força Explosiva

3 a 5 séries - 20'' exercício com 10'' de intervalo.        1 

minuto de intervalo entre séries 

5'saltar à corda

Exercícios principais

Exercícios 

complementares 1)

Exercícios principais

AquecimentoAquecimento

Retorno à calma

Se
ss

ão

Obs:

Se
ss

ão

Cardio  Intensidade 

Moderada a Elevada

Retorno à calma
Rolo miofascial

1) Os exercícios complementares são realizados no descanso de cada séries dos exercícios principais

Cardio  Intensidade 

Moderada a Elevada

* Garrafas de água, garrafões, saco de areia, bola medicinal…

Força Máxima

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



5'saltar à corda

5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica

3 a 5 séries de 10 a 12 repetições de 50% 1RM em circuito - ações 

explosivas em cada repetição. Descanso de 30 a 45'' entre 

exercícios e 2' entre séries

Metida ao Peito Levantamento c/carga* com cada braço 

Lançamento para o chão ou parede de Bola Medicinal Lançamento de uma carga*

Agachamento 

Supino Plano 

Lunge Lunge com carga*

Flexoes de Braços explosivas Flexoes de Braços explosivas

Adominais com lançamento de bola à parede Adominais com lançamento de bola à parede

Elevações na Barra

Burpee com salto

30' corrida

70% FCmax

Flexibilidade estática

Obs:

Treino para quem não tem acesso ao ginásio

Burpee com salto

Exercícios principais
Deitado em decúbito dorsal, lançamento de uma carga* 

Elevações na barraou trave /ou Deitado em decúbito dorsal, 

Elevar segurando o cinto de 1 parceiro

3 a 5 séries de 10 a 12 repetições em circuito  - Ações 

explosivas em cada repetição. Descanso entre exercícios 30'' a 

45'', descanso de 2' entre séries 

Rotação, agachamento e salto a um lado e ao outro (como 

seoi-nage dta e esq)

(igual)

Treino de Resistência de Força Explosiva (RFE)

Se
ss

ão

Aquecimento

Alternativa em casa

(igual)

(igual)

Obs:

1) Os exercícios complementares são realizados no descanso de cada séries dos exercícios principais * Garrafas e garrafões de água ou areia,saco de areia, bola medicinal… Descanso entre 

Exercícios principais

Cardio  Intensidade 

Moderada a Elevada

Retorno à calma



5'saltar à corda

5' Mobilidade articular

10' Exercicios de agilidade na escada horizontal*

3 séries de 6 a 10 repetições (85% 1RM e 50% carga da potência) - ações 

explosivas em cada repetição. Descanso 2' entre séries

1)flexões explosivas - 6

1) Supino Plano - 6 / Deitado atirar 1 carga (parceiro agarra a carga)

1) Flexões na parede / atirar uma bola medicicinal à parede- 10

2) Agachamento com carga e com salto - 6

2) Seoi nage com agachamentodta /esq - 10

2) Saltos/multisaltos para 1 caixa/ muro/ banco - 10

3) Remada ou Elevações - 6

3) Puxar  a partir da posição deitado uma carga fixa(ex: deitado no chão, 

puxar numa barra, no cinturao do uke) - 6
3) Rotação do tronco com carga - 5 x a cada lado (rotação do tronco em 

pé com barra/ abdominal em botação com carga) - 10
20' corrida

70% FCmax

Flexibilidade estática

Rolo miofascial

Ações explosivas 

Retorno à calma

* sugestão:quem não tem escada de agilidade pode fazer nos azulejos da sala/cozinha ou desenhar com giz na rua

Cardio  Intensidade 

Moderada a Elevada

Treino de Força Explosiva (FE)

Se
ss

ão

Aquecimento

Exercícios principais



5' Mobilidade articular

10' Pranchas

Tandoku Renshu (Treino de judo sem parceiro):                                 2 

sériesx 15'' cada. 1' descanso entre as séries.

1- Okuri ashi barai

2- Okuri ashi barai com deslocamento lateral

3- Tsubame gaeshi

4- Tsubame gaeshi com deslocamento lateral

5- Ko uchi gari dta /esq

6- O-uchi gari

7- ippon seoi nage dta /esq 

8- Tai otoshi dta / esq

9- Uchimata dta /esq

10- Osoto gari dta /esq

3 x 10 puxar dta 3 x 10 puxar dta

3 x 10 puxar esq 3 x 10 puxar esq

2 x 5 x 10 virar as costas dta 2 x 5 x 10 virar as costas dta

2 x 5 x 10 virar as costas esq 2 x 5 x 10 virar as costas esq

10 x 20'' a 30'' cada situação:

1) Tirar pegas de cima, 2) da gola, 3) das mangas

1) elásticos puxar 10'' a 15'' cada lado 

2) subir escadas ou saltos para 1 caixa

1) 10 x Uchikomi estático a levantar o parceiro 3) elásticos a virar as costas

2) 10 x Uchikomi movimento 4) abdominais

3)10 x burpees 5)Flexões 

4) 10 x Arrancar pega de cima (5 x a cada lado) 6) Tendoku renshu com técnicas de ashiwaza

5) 10 x sankaku (5 x a cada lado) 7) burpees

6) 10 x Renraku Waza (combinar 2 técnicas, ex: ko-uchi/ippon* ) 8) sankaku alternadamente

*levantar o parceiro Retorno à calma Flexibilidade estática e Rolo miofascial

Retorno à calma Flexibilidade estática e Rolo miofascial

Disputa de pegas 

com parceiro

6 séries de 2 voltas - Cada volta com 8 exercícios de 

20'' a 30'' cada um . 10''a 15'' intervalo entre 

exercícios. 2' intervalo entre séries.

Circuito
Se

ss
ão

Treino de Judo com 1 parceiro Treino de Judo (sem parceiro)

Aquecimento

Tendoku Renshu

Uchikomi com elásticos 

ou cinturão

(igual)

(igual)Aquecimento

Tendoku Renshu

Circuito

4 a 6 séries de 2 a 3 voltas de 6 exercícios. Cada volta tem 6 exercícios 

para executar 10 repetições. 2 a 3' descanso entre séries.

Se
ss

ão

Uchikomi com 1 

parceiro



10' Pranchas (frontal, lateral…)

10' Mobilidade articular no solo

3 a 5 séries de 2 voltas de 20'' cada exercício. Cada Volta com 10 exercícios. 30'' intervalo entre séries

1- Ponte sobre o ombro

2- -Ebi (De decúbito dorsal, rodar a anca alternadamente)

3- Rolamento à retaguarda sobre o ombro alternadamente

4- Sentado, levantar com o joelho, alternadamente, sem apoio das mãos

5- Sentado, andar apenas com o movimento de anca frente/atrás

6- Sankaku alternando a perna

7- Sankaku finalizando em decúbito ventral, alternadamente

8- Em posição de flexão de braços, extender a perna para a frente para a mão contrária, alternar

9 - (igual ao ponto 7 mas iniciar com os cotovelos apoiados)

10 - Ponte e rodar para 4 apoios 

5' Situações com uke em decúbito ventral (barriga)

5' Situações com uke 4 apoios

5' Situações com uke na guarda (entre as pernas do tori)

5' Uke ataca em seoi  - preparar shimewaza

5' Simula Sasae, Uke fica de 4 apoios - preparar Sumi ou Hikikomi gaeshi

5' Tori cruza e Uke fica de 4 apoios  - preparar sumi ou Hikikomi gaeshi

Saltar à corda 10 x 1' com intervalo de 1'

Subir escadas 10 x 1' com intervalo de 1'

Corrida 10 x 1' com intensidade elevada e 1' intensidade moderada/baixa

(escolher 1)

*Com parceiro. Na técnica de ligação, apenas preparar o ataque (supomos que é realizado em espaço condicionado)

Obs.

Se
ss

ão

Cardio  

Intensidade 

Moderada a 

Elevada

Técnica *

Treino de Judo newaza                                                                                              (preferencialmente 

com tatami/tapete puzzle ou algum tipo de superfície de borracha)

Aquecimento

Mobilidade no 

solo a)

Técnica com 

ligação*

a) Com quaquer tapete ou 1 superfície menos rígida. Realizar mais séries para quem não tiver 1 parceiro. Sugestão de exercícios, 

podendo substituir por outros



5' Mobilidade articular

10' Pranchas

10' Exercicios de agilidade na escada

Tandoku Renshu (Treino de judo sem parceiro):                                        

2 sériesx 15'' cada. 1' descanso entre as séries.

1- Okuri ashi barai

2- Okuri ashi barai com deslocamento lateral

3- Tsubame gaeshi

4- Tsubame gaeshi com deslocamento lateral

5- Ko uchi gari dta /esq

6- O-uchi gari

7- ippon seoi nage dta /esq 

8- Tai otoshi dta / esq

9- Uchimata dta /esq

10- Osoto gari dta /esq

Uchikomi estático e Uchikomi movimento:

2 x 5 x 15'' máx velocidade

2 x 5 x 10'' máx velocidade

Normalmente UK a 3 com resistência em cada repetição de 3'':

Fazer com 1 parceiro (parceiro resiste):

Uchikomi nas 4 direções - a empurrar, a puxar, a rodar para a dta e a 

rodar para a esq.

2 séries x 5 voltas de 4 repetições. 

3 x 6 x 30'' suspender no judogi, nua porta ou numa trave

5 x 1' - Antebraços com barra/halter/carga*
(*Apoio dos antebraços num banco, mãos em supinação, executar o máximo de 

extensões e flexões do punho)

Retorno à calma Flexibilidade estática e Rolo miofascial

Força isométrica e 

resistência muscular 

Uchikomi Velocidade 

com parceiro ou 

elásticos

Uchikomi Força 

Explosiva 

Treino de Judo com parceiro

Se
ss

ão

Aquecimento

Tendoku Renshu



5' Mobilidade articular e flexibilidade dinâmica

10' Pranchas

4 a 6 séries de 2 voltas:

Burpees - 30''

Flexões de braços -30''

Saltar à corda - 30''

Suspensão na barra/porta - 30''

Agachamento com salto - 30''

1' pausa

(repete a volta)

Entre séries recuperar 5' a 7'

Corrida 20'

Intensidade: máx 95 a 100%  - Pausa curtas

Tolerância lática

Se
ss

ão

Aquecimento

Volta de 5 exercícios

Cardio  Intensidade 

Moderada a Elevada

Retorno à calma



5' Mobilidade articular

10' Pranchas

10' Exercicios de agilidade na escada

Tandoku Renshu (Treino de judo sem parceiro):                                 3 sériesx 10'' cada. 1' descanso entre as séries.

1- Okuri ashi barai

2- Okuri ashi barai com deslocamento lateral

3- Tsubame gaeshi

4- Tsubame gaeshi com deslocamento lateral

5- Ko uchi gari dta /esq

6- O-uchi gari

7- ippon seoi nage dta /esq 

8- Tai otoshi dta / esq

9- Uchimata dta /esq

10- Osoto gari dta /esq

Uchikomi estático e Uchikomi movimento (2 séries em cada exercício):

5'' Skipping + 10 x Uchikomi estatico

5'' Kumikata/ou puxar mangas alternadamente + 10 x Uchikomi

3 flexões explosivas + 5  UK estatico +  UK movimento

4 x toca no solo lateralmente + 5  UK estatico +  UK movimento

Uchikomi máxima velocidade e levantar na máx potência (2 séries em cada exercício):

5'' Skipping + 3 x Uchikomi estatico + 2 UK a levantar

5'' Kumikata/ou puxar mangas alternadamente + 3 x Uchikomi estatico + 2 UK a levantar

3 flexões explosivas + 3  UK estatico +  2 a levantar

3 elevações na barra/ou deitado entre pernas do uke, elevar no cinturão + 3  UK estatico +  2 a levantar

Retorno à cama Flexibilidade estática e Rolo miofascial

Uchikomi Potência

Treino de Judo com parceiro - velocidade e potência

Se
ss

ão

Aquecimento

Tendoku Renshu

Uchikomi Velocidade 

com parceiro ou 

elásticos



5' Mobilidade articular 5' Mobilidade articular

5' saltar à corda 5' saltar à corda

2 séries de 4 reps  (90% 1RM e 50% carga da potência) 

Descanso 2' a 3' entre séries
5 séries  x 4 reps. Descanso 1' a 2' entre séries

1) Metida ao Peito 1) Flexões de braços explosivas

2) Remada 2) Elevações na barra, trave

3) Supino 3) Burpees

Intervalo de 5' a 7' até iniciar as séries específias: (intervalo de 5' a 7')

4 séries x 3 x 4 reps Uchikomi a insistir (Uke resiste) 4 séries x 3 x 4 reps Ippon seoi, flete e salta

4 séries x 3 x 4 reps Uchikomi a levantar
4 séries x 3 x 4 reps Agachamento com salto e com carga (1 

garrafão cheio de água/bola medicinal…)

(cada repetição explosiva) 5  séries x 10 elásticos máx velocidade

20' corrida 20' corrida

70% FCmax 70% FCmax

Flexibilidade estática Flexibilidade estática

Rolo miofascial Rolo miofascial

Ações explosivas Ações explosivas 

Treino de Potenciação Pós Ativação sem material e sem Uke

Aquecimento

Exercícios principais

Cardio  Intensidade 

Moderada a Elevada

Retorno à calma

Treino de Potenciação Pós Ativação

Aquecimento

Exercícios principais

Cardio  Intensidade 

Moderada a Elevada

Retorno à calma
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