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PLANILHA DE TREINO INICIANTES NÍVEL 2 

Nome:                                                                        PAR-Q Sim  (  ) Não (    )

Período do treino: de 11 a 16 semanas. Quantidade de treinos: 22 a 48.

1º treino da semana - Quanto tempo: 40 minutos.
Como devo realizar: 2 minutos de caminhada por 3 minuto de corrida 
moderada a pouco intensa (50 a 60% F.C) serão ciclos de 5 minutos (2x3) 
repetir até completar os 40 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

2º treino da semana (treino técnico) - Quanto tempo: 40 minutos.
Aquecimento: 10 minutos (2minutos de caminhada por 2 minuto de corrida 
moderada (50% F.C).  
Parte formativa: 10 minutos.
Parte pPrincipal: 20 minutos (2 minutos de caminhada por 3 minutos de 
moderada a pouco intensa (50 a 60% F.C) serão ciclos de 5 minutos (2x3). 
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

3º treino da semana - Quanto tempo: 40 minutos. 
Como devo realizar: 2 minutos de caminhada por 3 minutos de corrida 
moderada a pouco intensa (50 a 60% F.C) serão ciclos de 5 minutos (2x3) 
repetir até completar os 40 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

Fase 2 (2 a 3 semanas).  Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/____
1º treino da semana - Quanto tempo: 40 minutos.
Como devo realizar: 2 minutos de caminhada por 4 minutos de corrida 
moderada a pouco intensa (50 a 60% F.C) serão ciclos de 6 minutos (2x4) 
repetir até completar os 40 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

2º treino da semana (treino técnico) - Quanto tempo: 45 minutos.
Aquecimento: 10 minutos (2 minutos de caminhada por 2 minuto de corrida 
moderada (50% F.C) .
Parte formativa: 15 minutos.
Parte principal: 20 minutos (2 minutos de caminhada por 3 minutos de 
moderada a pouco intensa (50 a 60% F.C) serão ciclos de 5 minutos (2x3). 
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______
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3º treino da semana - Quanto tempo: 40 minutos. 
Como devo realizar: 2 minutos de caminhada por 4 minutos de corrida 
moderada a pouco intensa (50 a 60% F.C) serão ciclos de 6 minutos (2x4) 
repetir até completar os 40 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

Fase 3 (2 a 3 semanas). Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/____
1º treino da semana - Quanto tempo: 42 minutos.
Como devo realizar: 2 minutos de caminhada por 5 minutos de corrida 
moderada a pouco intensa (50 a 60% F.C) serão ciclos de 7 minutos (2x5) 
repetir até completar os 42 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

2º treino da semana (treino técnico) - Quanto tempo: 49 minutos.
Aquecimento: 10 minutos (2 minutos de caminhada por 2 minutos de corrida 
moderada (50% F.C).
Parte formativa: 15 minutos.
Parte principal: 24 minutos (2 minutos de caminhada por 4 minutos de corrida 
moderada a pouco intensa (50 a 60% F.C ) serão ciclos de 6 minutos (2x4). 
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

3º treino da semana – (fortalecimento + corrida). Quanto tempo: 50 minutos.
Como devo realizar: Fortalecimento veja aqui + 10  minutos ( 2 de caminhada 
por 2 minutos de corrida moderada a pouco intensa  (50 a 60% F.C) repetir até 
completar os 50 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

Fase 4 (2 a 3 semanas).  Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/____
1º treino da semana - Quanto tempo: 40 minutos.
Como devo realizar: 2 minutos de caminhada por 8 minutos de corrida pouco 
intensa a intensa  (60 a 70% F.C) serão ciclos de 10 minutos (2x8) repetir até 
completar os 40 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

2º treino da semana (treino técnico) - Quanto tempo: 51 minutos.
Aquecimento: 10 minutos (2 minutos de caminhada por 2 minutos de corrida 
moderada (50% F.C).  
Parte formativa: 20 minutos.
Parte principal: 21 minutos (2 minutos de caminhada por 5 minutos de  pouco 
intensa a Intensa (60 a 70% F.C) serão ciclos de 7 minutos (2x5).
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______
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3º treino da semana – (fortalecimento + corrida). Quanto tempo: 60 minutos. 
Como devo realizar: Fortalecimento veja aqui + 20 minutos (2 de caminhada 
por 2 minutos de corrida pouco intensa a Intensa (60 a 70% F.C) repetir até 
completar os 60 minutos de treino. 
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

Fase 5 (2 a 3 semanas).  Você iniciou em ____/____/. Vai finalizar____/____
1º treino da semana - Quanto tempo: 60 minutos 
Como devo realizar: 2 minutos de caminhada por 8 minutos de corrida pouco 
intensa a intensa (60 a 70% F.C) serão ciclos de 10 minutos (2x8) repetir até 
completar os 60 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

2º treino da semana (treino técnico) - Quanto tempo: 52 minutos.
Aquecimento: 10 minutos (2 minutos de caminhada por 2 minutos de corrida 
moderada (50% F.C). 
Parte formativa: 20 minutos.
Parte principal: 24´ minutos (2´minutos de caminhada por 6´minuto de  
pouco intensa a Intensa  ( 60 a 70% F.C )  serão ciclos de 8´ minutos (2x6) 
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

3º treino da semana – (fortalecimento + corrida). Quanto tempo: 60 minutos. 
Como devo realizar: Fortalecimento veja aqui + 10 minutos (2 de caminhada 
por 3 minutos de corrida pouco intensa a Intensa (60 a 70% F.C) repetir até 
completar os 60 minutos.
Como foi seu treino hoje: _____/_____/______/_______

Parabéns pelos treinos, em breve estaremos de volta com uma sequência para 
você realizar os 10km!
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