


Baixe o app adidas Running e comece a 
registrar as suas atividades físicas.

DÊ A LARGADA - 
Introdução à corrida e ao treino 
com foco na prevenção de lesões 
e preparação do corpo.
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Proteína
Suporte da estrutura corporal
1 porção = palma da mão 
(21 g de proteína)

Comece este programa definindo um objetivo significativo, 
realista e devidamente desafiador. Pense profundamente naquilo 
que você tem 90% de certeza de que consegue realizar até final 
deste programa. 

Pense no motivo pelo qual esse objetivo específico é relevante 
para você. Esta razão será a sua maior motivação do programa 
Faster Than, não hesite em adaptar esse motivo quando 
surgirem obstáculos.

Distribuição e tamanho das refeições diárias 

Crie cardápios balanceados respeitando a distribuição de 
nutrientes de forma coerente. Apesar dos diferentes métodos de 
alimentação, comer bem todos os dias ajuda a manter o foco e a 
energia necessárias para um bom desempenho.

Use suas mãos para medir o tamanho das refeições.

Amido
Combustível para o cérebro e 
músculos
1 porção = tamanho do punho 
(15 g de carboidrato)

Gordura
Proteção para o cérebro, energia para o 
corpo
1 porção = a ponta do polegar 
(7 g de gordura)

DÊ A LARGADA - 
Introdução à corrida e ao treino 
com foco na prevenção de lesões 
e preparação do corpo.



PREPARAÇÃO
Movimentos ativos e dinâmicos que alongam, fortalecem e estabilizam o corpo para 
prepará-lo para a corrida.

FORÇA
Fortalecimento total do corpo com movimentos específicos para atingir as exigências da 
corrida. Os movimentos são criados em circuitos que devem ser repetidos num número 
definido de vezes.

SISTEMAS DE DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 
Cria uma boa base para a corrida e aumenta tanto a velocidade quanto a sua 
autoconfiança em relação ao próprio desempenho ao longo do tempo. Esta parte do 
treino é projetada como uma corrida, mas se seu corpo precisar de um descanso das 
corridas mais longas, utilize uma bicicleta ou bicicleta elíptica. 

RECUPERAÇÃO
Durante o treino, o tecido muscular pode tornar-se rígido, diminuindo o potencial de 
desempenho. É importante manter a flexibilidade corporal para aliviar os nós musculares 
e melhorar a circulação e, assim, aperfeiçoar os movimentos e a resistência às lesões.



PREPARAÇÃO

1. Deite de barriga para baixo, como se fosse fazer flexões, 
com os antebraços apoiados no chão.

2. Segure o peso corporal nos antebraços. Puxe o queixo para 
o peito de forma a que a cabeça fique alinhada com o corpo. 
Puxe os dedos dos pés na direção das tíbias.

SINTA: o efeito nos ombros e no tronco.

1. Pernas esticadas e as mãos no chão, à frente.
2. Mantendo as pernas esticadas e o estômago para dentro, 

ande com as mãos para a frente até à posição de flexões .
3. Mantendo sempre as pernas esticadas, avance com os pés 

na direção das mãos. 

1. De pé, com os braços ao longo do corpo, levante um pé e 
agache alguns centímetros sobre a outra perna.

2. Contraindo o glúteo da perna de apoio, agarre a outra 
perna abaixo do joelho e puxe o joelho para o peito 
enquanto sobe com a perna de apoio até que fique reta.  
Aguente na posição por 1 - 2 segundos.

3. Descontraia e volte à posição inicial, depois repita o 
movimento com a outra perna. Repita até o final da série.

SINTA: O alongamento dos isquiotibiais, da zona 
lombar, dos glúteos e da panturrilha. 

SINTA: O alongamento nos glúteos, isquiotibiais e 
flexores da coxa.

1. Agache e agarre um tornozelo, por detrás, com a mão 
oposta.

2. Levante e puxe o calcanhar na direção dos glúteos, 
enquanto levanta o outro braço acima da cabeça. Aguente 
na posição por 1 - 2 segundos. 

3. Continue a alternar até concluir a série.

SINTA: O alongamento da anca da perna da frente e a 
zona superior da coxa da perna de trás.

01
SÉRIE

Estes exercícios ajudam a melhorar a 
flexibilidade, diminuir a rigidez 
muscular e aumentar a temperatura 
corporal para diminuir o risco de lesões



1. De pé, com os joelhos afastados, à largura dos quadris e 
voltados para a frente, braços ao longo do corpo.

2. Agache até as coxas ficarem paralelas ao chão. Enquanto 
desce, levante os braços à frente.

3. Regresse à posição inicial fazendo força nos calcanhares 
para subir enquanto abaixa os braços.

SINTA: O efeito nos glúteos, isquiotibiais e quadríceps.

1. Comece numa posição alternativa de flexões, com as mãos 
e joelhos no chão.

2. Dobre os cotovelos para descer o corpo.
3. Sem tocar no chão, empurre o corpo para cima.

1. Deite de costas, com ambas as pernas esticadas. Puxe 
um joelho para o peito, agarrando atrás do joelho com 
ambas as mãos.

2. Estique a perna de baixo o quanto puder, sem deixar o 
joelho afastar-se do peito. Aguente na posição durante 2 
segundos.

3. Descontraia e volte à posição inicial.
4. Complete a série de um lado antes de repetir com a perna 

oposta.

SINTA: O efeito no peito, braços e tronco.

SINTA: O alongamento dos isquiotibiais da perna 
dobrada e na frente da zona superior da coxa da perna 
esticada.

03
SÉRIES

Quando dominar esses 
movimentos, desafie seu corpo 
acrescentando algum peso ou 
aumentando o número de séries.  

FORÇA
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Taxa de Perceção de Esforço (TPE):
Usando uma escala de 1 a 10, classifique a 
dificuldade de um determinado treino 
intervalado.

Etapas:
1. Aquecimento completo
2. Complete os intervalos da sessão de 

treino respeitando as repetições 
estabelecidas.

3. Complete o arrefecimento
Nota: não repita o aquecimento e o arrefecimento 
a cada intervalo, só no início e no fim do treino. 

Desafie-se
Opção 1: Aumente o número de intervalos de 3x 
para 4x se quiser fazer mais ou se for fácil demais. 
É importante sempre conseguir manter uma boa 
velocidade e forma.

Opção 2: Se os intervalos em si parecerem curtos, 
aumente um pouco sua TPE de forma que ainda 
consiga trabalhar confortavelmente.

DIFÍCIL  
Extremamente exigente e difícil 
de realizar.

MODERADO
Respiração rápida. Não 
consigo falar agora!

FÁCIL
Movimentos estimulam e 
ainda consigo falar sem 
dificuldade.

6-7/10

Aquecimento

Repete 3x



Faça estes movimentos depois de cada sessão de treino ou 
corrida. Dedique algum tempo extra a qualquer músculo que 

pareça precisar de um pouco mais de atenção. 



1. Deite de barriga para baixo, como se fosse fazer flexões, 
com os antebraços apoiados no chão.

2. Segure o peso corporal nos antebraços. Puxe o queixo para 
o peito de forma que a cabeça fique alinhada com o corpo. 
Puxe os dedos dos pés na direção das tíbias.

SINTA: O efeito nos ombros e no tronco.

1. Deite de barriga para cima com os braços ao longo do corpo, 
palmas das mãos para cima.

2. Dobre os joelhos em 90 graus e puxe os dedos dos pés para 
as tíbias de forma que apenas os calcanhares toquem no 
chão.

3. Aperta os glúteos para elevares as ancas até os teus joelhos, 
ancas e ombros formarem uma linha reta.

4. Aguente a posição por 1 - 2 segundos, depois desça.
5. Repita as vezes prescritas.

1. Pernas esticadas e as mãos no chão, à frente.
2. Mantendo as pernas esticadas e o estômago para dentro, 

ande com as mãos para a frente até à posição de flexões.
3. Mantendo sempre as pernas esticadas, avance com os pés 

na direção das mãos. 

SINTA: O efeito nos glúteos e, numa menor dimensão, 
nos isquiotibiais e na região lombar. 

SINTA: O alongamento dos isquiotibiais, da zona 
lombar, dos glúteos e das panturrilhas. 

PREPARAÇÃO 01
SÉRIE

Estes exercícios ajudam a melhorar a 
flexibilidade, diminuir a rigidez 
muscular e aumentar a temperatura 
corporal para diminuir o risco de 
lesões



SINTA: O alongamento nos glúteos, isquiotibiais e flexores da 
coxa. 

SINTA: O alongamento nos quadríceps e flexores da 
coxa.

Estes exercícios ajudam a melhorar a 
flexibilidade, diminuir a rigidez 
muscular e aumentar a temperatura 
corporal para diminuir o risco de 
lesões

PREPARAÇÃO

1. De pé, com os braços ao longo do corpo, levante um pé e 
agache alguns centímetros sobre a outra perna.

2. Contraindo o glúteo da perna de apoio, agarre a outra 
perna abaixo do joelho e puxe o joelho para o peito 
enquanto sobe com a perna de apoio até que fique reta.  
Aguente na posição por 1 - 2 segundos.

3. Descontraia e volte à posição inicial, depois repita o 
movimento com a outra perna. Repita até o final da série.

1. Agache e agarre o tornozelo direito por trás com a mão 
esquerda.

2. Levante e puxe o calcanhar na direção dos glúteos, 
enquanto levanta o outro braço acima da cabeça.

3. Descontraia e regresse à posição inicial, depois repita com o 
braço e perna opostos até completar a série.
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Etapas:
1. Aquecimento completo
2. Complete os intervalos da 

sessão de treino respeitando as 
repetições estabelecidas.

3. Complete o arrefecimento
Nota: não repita o aquecimento e o 
alongamento a cada intervalo, só no início 
e no fim do treino. 

Desafie-se
Opção 1: Aumente o número de intervalos 
de 2x para 3x se quiser fazer mais ou se 
estiver muito fácil. Mantenha sempre uma 
boa velocidade e forma.

Opção 2: Se os intervalos em si parecerem 
curtos, aumente um pouco a TPE de forma 
que ainda consiga treinar 
confortavelmente.

6-7/10

AQUECIMENTO

Repete 2x

Taxa de Perceção de Esforço (TPE):
Usando uma escala de 1 a 10, classifique a 
dificuldade de um determinado treino 
intervalado.

DIFÍCIL  
Extremamente exigente e difícil 
de realizar.

MODERADO
Respiração rápida. Não 
consigo falar agora!

FÁCIL
Movimentos estimulam e 
ainda consigo falar sem 
dificuldade.



Faça estes movimentos depois de cada sessão de treino ou 
corrida. Dedique algum tempo extra a qualquer músculo que 

pareça precisar de um pouco mais de atenção. 





1. Levante um pé e agache alguns centímetros apoiando o 
peso na outra perna. 

2. Contraindo o glúteo da perna de apoio, segure a perna na 
linha abaixo do joelho oposto com a mão do mesmo lado e 
abaixo do tornozelo com a outra mão.

3. Estique a perna de apoio enquanto puxa o joelho oposto na 
direção do peito até sentir um alongamento leve.

4. Continue a alternar até terminar a série.

SINTA: O alongamento na zona exterior do quadril. 

01
SÉRIE

PREPARAÇÃO Estes exercícios ajudam a melhorar a 
flexibilidade, diminuir a rigidez 
muscular e aumentar a temperatura 
corporal para diminuir o risco de 
lesões

1. Deite de barriga para baixo, como se fosse fazer flexões, 
com os antebraços apoiados no chão.

2. Apoie o peso nos antebraços. Alinhe o queixo com o tórax: a 
cabeça fica alinhada ao corpo. Puxe os dedos dos pés na 
direção da parte dianteira da panturrilha.

SINTA: o efeito nos ombros e no tronco.

1. Posição inicial: pés afastados, com uma distância 
superior à largura dos  ombros.

2. Mantendo tórax e costas retas, desloque os quadris para 
baixo e para o lado, dobrando um joelho e mantendo a 
perna oposta esticada.

3. Retorne à posição inicial exercendo força no quadril.
4. Repita o movimento na direção oposta.
5. Continue a alternar até concluir a série.

SINTA: o alongamento nos glúteos, virilha, isquiotibiais e 
quadríceps.

1. Dê um passo atrás com um pé para formar a posição de 
lunge e contraia o glúteo da perna posterior.

2. Levante a mão do lado da perna de trás acima da cabeça e 
incline o tronco na direção da outra mão.

3. Retorne à posição inicial e repita com o braço e perna 
opostos.

4. Continue a alternar até concluir a série.

SINTA: o alongamento no flexor do quadril da perna de 
trás, o glúteo e virilha da perna da frente, e a lateral do 
tronco.



1. De pé sobre uma perna, com os braços abertos e as 
omoplatas para trás.

2. Mantendo uma linha reta da orelha ao tornozelo, incline-se 
para a frente até o nível da cintura e levante a perna livre 
esticada para trás.

3. Quando sentir o alongamento na zona posterior da coxa, 
regresse à posição inicial contraindo os glúteos e os 
isquiotibiais da perna de apoio.

4. Continue a alternar até terminar a série.

SINTA: O alongamento nos isquiotibiais.

1. Deite de barriga para baixo, com os pés afastados à largura 
dos ombros e os antebraços no chão, cotovelos ao nível dos 
ombros.

2. Eleve o corpo, apoiando o peso nos antebraços e pés. Puxe 
o queixo para o peito de forma a que a cabeça fique alinhada 
com o resto do corpo.

3. Mantendo uma linha reta dos tornozelos à cabeça, levante 
uma perna no ar e mantenha durante dois segundos.

4. Abaixe a perna e repita o movimento com a perna oposta.
5. Continue a alternar até terminar a série.

1. Com os pés afastados numa distância maior do que a largura 
dos quadris.

2. Incline-se para a frente até atingir o nível da cintura e segure os 
dedos dos pés.

3. Faça um agachamento profundo, mantendo os braços 
esticados, cotovelos por dentro dos joelhos, costas retas e 
peito para fora.

4. Enquanto segura os dedos dos pés, levante os quadris e 
estique os joelhos até sentir um bom alongamento na zona 
posterior das pernas. Mantenha a posição por 1-2 segundos.

SINTA: O efeito no tronco e nos ombros.

SINTA: O alongamento nos glúteos e nos isquiotibiais.

03
SÉRIES

FORÇA
Quando dominar esses 
movimentos, desafie seu corpo 
acrescentando algum peso ou 
aumentando o número de séries.  
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6-7/10

AQUECIMENTO

Repete 3x

Taxa de Perceção de Esforço (TPE):
Usando uma escala de 1 a 10, podes 
classificar a dificuldade de um determinado 
treino intervalado.

DIFÍCIL 
Extremamente exigente e difícil 
de realizar

MODERADO
Respiração rápida. Não 
consigo falar agora!

FÁCIL
Moves-te com propósito e 
ainda consegues falar sem 
dificuldade

Etapas:
1. Aquecimento completo
2. Complete os intervalos da 

sessão de treino respeitando as 
repetições estabelecidas.

3. Complete o arrefecimento
Nota: não repita o aquecimento e o 
arrefecimento a cada intervalo, só no início 
e no fim do treino. 

Desafie-se
Opção 1: Aumente o número de intervalos 
de 3x para 4x se quiser fazer mais ou se 
estiver muito fácil. Mantenha sempre uma 
boa velocidade e forma.

Opção 2: Se os intervalos em si parecerem 
curtos, aumente um pouco a TPE de forma 
que ainda consiga treinar 
confortavelmente.



Faça estes movimentos depois de cada sessão de treino ou 
corrida. Dedique algum tempo extra a qualquer músculo que 

pareça precisar de um pouco mais de atenção. 



1. Deite de barriga para cima com os braços ao longo do corpo, 
joelhos dobrados e calcanhares no chão.

2. Dobre os joelhos em 90 graus e puxe os dedos dos pés para 
as tíbias de forma a que apenas os calcanhares toquem o 
chão.

3. Aperte os glúteos para levantar os quadris até os joelhos, 
quadris e ombros formarem uma linha reta. Mantenha a 
posição por 1-2 segundos.

4. Repita as vezes prescritas.

SINTA: O efeito nos glúteos e, numa menor dimensão, 
nos isquiotibiais e na região lombar. 

PREPARAÇÃO 01
SÉRIE

1. Fique de pernas esticadas e coloque as mãos no chão, à 
frente da cabeça.

2. Mantendo as pernas esticadas e o estômago para dentro, 
ande com as mãos para a frente até à posição da flexão. .

3. Mantendo sempre as pernas esticadas, avance com os pés 
na direção das mãos.

SINTA: o alongamento dos isquiotibiais, da zona lombar, 
dos glúteos e panturrilhas.. 

1. Deite de barriga para baixo, como se fosse fazer flexões, 
com os antebraços apoiados no chão.

2. Apoie o peso nos antebraços. Alinhe o queixo com o tórax: a 
cabeça fica alinhada ao corpo. Puxe os dedos dos pés na 
direção da parte dianteira da panturrilha.

SINTA: o efeito nos ombros e no tronco.

Estes exercícios ajudam a melhorar a 
flexibilidade, diminuir a rigidez 
muscular e aumentar a temperatura 
corporal para diminuir o risco de 
lesões



PREPARAÇÃO

1. De pé, com os braços ao longo do corpo, levante um pé e 
agache alguns centímetros sobre a outra perna.

2. Contraindo o glúteo da perna de apoio, agarre a outra 
perna abaixo do joelho e puxe o joelho para o peito 
enquanto sobe com a perna de apoio até que fique reta.  
Aguente na posição por 1 - 2 segundos.

3. Descontraia e volte à posição inicial, depois repita o 
movimento com a outra perna. Repita até o final da série.

SINTA: O alongamento nos glúteos, isquiotibiais e flexores da 
coxa. 

1. Agache e agarre o tornozelo direito por trás com a mão 
esquerda.

2. Levante e puxe o calcanhar na direção dos glúteos, 
enquanto levanta o outro braço acima da cabeça.

3. Descontraia e regresse à posição inicial, depois repita com o 
braço e perna opostos até completar a série.

SINTA: O alongamento nos quadríceps e flexores da 
coxa.

Estes exercícios ajudam a melhorar a 
flexibilidade, diminuir a rigidez 
muscular e aumentar a temperatura 
corporal para diminuir o risco de 
lesões



5:00

6

5:00

ALONGAMENTO

5:00

3

3:00

8-9/10

Etapas:
1. Aquecimento completo
2. Complete os intervalos da 

sessão de treino respeitando as 
repetições estabelecidas.

3. Complete o arrefecimento
Nota: não repita o aquecimento e o 
arrefecimento a cada intervalo, só no início 
e no fim do treino. 

Desafie-se
Opção 1: Aumente o número de intervalos 
de 2x para 3x se quiser fazer mais ou se 
estiver muito fácil. Mantenha sempre uma 
boa velocidade e forma.

Opção 2: Se os intervalos em si parecerem 
curtos, aumente um pouco a TPE de forma 
que ainda consiga treinar 
confortavelmente.

AQUECIMENTO

Repete 2x

3-5/10

6-7/10

Taxa de Perceção de Esforço (TPE):
Usando uma escala de 1 a 10, podes 
classificar a dificuldade de um determinado 
treino intervalado.

DIFÍCIL 
Extremamente exigente e difícil 
de realizar

MODERADO
Respiração rápida. Não 
consigo falar agora!

FÁCIL
Moves-te com propósito e 
ainda consegues falar sem 
dificuldade



Faça estes movimentos depois de cada sessão de treino ou 
corrida. Dedique algum tempo extra a qualquer músculo que 

pareça precisar de um pouco mais de atenção. 


