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PLANILHA DE TREINO INICIANTES NÍVEL 1 

Nome:                                                                        PAR-Q Sim  (  ) Não (    )

Período do treino: de 11 a 16 semanas. Quantidade de treinos: 22 a 42.

Fase 1 (3 a 4 semanas). Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/___

Quanto tempo: 30 a 40 minutos Como devo realizar: Apenas caminhada 
Moderada (50% da frequência cardíaca (F.C)). Quantos x por semanas: 2.   
Quais dias: Segunda, quarta e sextas é muito importante dar um dia ou mais  
de descanso entre um treino e outro. 
Como foi seu treino hoje: ___/____/_____/_____/______/ 

Fase 2 (2 a 3 semanas).  Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/___ 

Quanto tempo: 30 a 40 minutos. Como devo realizar: 2 minutos de caminhada 
por 30 segundos de corrida moderada a pouco intensa ( 50 a 60% F.C). Quantos 
x por semanas: 2 a 3.   
Como foi seu treino hoje: ___/____/_____/_____/______/

Fase 3 (2 a 3 semanas).  Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/___ 

Quanto tempo: 30 a 40 minutos. Como devo realizar: 2 minutos de caminhada 
por 1minuto de corrida moderada a pouco intensa  (50 a 60% F.C). Quantos x 
por semanas: 2 a 3    
Como foi seu treino hoje: ___/____/_____/_____/______/

Fase 4 (2 a 3 semanas).  Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/___ 

Quanto tempo: 40 minutos. Como devo realizar: 2 minutos de caminhada 
por 1 minuto e 30 segundos de corrida pouco intensa e intensa (60 a 70% F.C).
Quantos x por semanas: 2 a 3.   
Como foi seu treino hoje: ___/____/_____/_____/______/

Fase 5 (2 a 3 semanas).  Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/____

Quanto tempo: 40 minutos. Como devo realizar: 2 minutos de caminhada 
por 2 minuto de corrida pouco intensa e intensa (60 a 70% F.C). Quantos x por 
semanas: 2 a 3.
Como foi seu treino hoje: ___/____/_____/_____/______/

Parabéns agora você está pronto para realizar um novo desafio com segurança!

https://acidadeon.com/on-run
https://www.acidadeon.com/

