
 
 

JUMP 
  

 Foco: aeróbio – pernas e aptidão cardiorrespiratória. 
 Material: cama elástica 

 

Na aula, a lona deve ser fortemente empurrada com os pés, o movimento parte dos quadris e a lona 
empurra seu corpo novamente para cima. Além de ser um ótimo exercício aeróbio, bom para melhorar 
o condicionamento físico, é também excelente para as pernas e ajuda no retorno venoso. 
Essa aula pode receber também outros nomes, os mais conhecidos são Jump Fit e Power Jump. 
Ambos são programas pré-coreografados e tanto as academias que oferecem quanto os profissionais 
que ministram precisam ter licença de uso. 
A principal diferença entre uma aula “genérica” e as aulas pré-coreografadas é que na primeira é o 
próprio professor quem cria as aulas e nas demais os professores estudam as coreografias criadas 
por outros profissionais e ministram a aula usando essas coreografias. 

 

GAP 
 

 Foco: localizada/definição – glúteos, abdômen, pernas. 
 Material: colchonete/caneleira/step 

 

A aula de gap é uma atividade tanto aeróbica quanto muscular que foca em glúteos, abdômen e 
pernas. Com música alta, as batidas dão o ritmo da realização dos exercícios. 
O GAP tem um ritmo acelerado e utiliza exercícios com carga de leve a moderada e cheia de 
repetições. “Cada série compreende de 15 a 20 movimentos, de forma a lesionar as fibras musculares 
e causar a definição muscular e o aumento de massa magra (músculos)”. 

 

 FUNCIONAL 
 

 Foco: trabalho mais globalizado dos músculos – forma de circuito. 
 Material: elásticos, cordas, bolas, cones, discos, hastes, step, pesos (etc.). 

  

Necessita estruturar o foco da aula: perna/cardio/braço/alternado – definir objetivo da aula antes. 
O treino funcional é caracterizado pela semelhança do trabalho às situações cotidianas e baseia-se 
no princípio da especificidade, direcionado a alguma modalidade. 
As situações do dia a dia, por muitas vezes, requerem o emprego de movimentos e gestos motores 
que exigem o trabalho de diversos grupos musculares ao mesmo tempo. 
Sendo assim, a proposta dos exercícios funcionais é justamente promover ações musculares em 
conjunto e simultâneas, proporcionando um trabalho corporal mais globalizado e completo. 
O exercício funcional tira o praticante dos movimentos mecânicos e eixos definidos e isolados, muito 
comuns na musculação. Essa nova forma de academia funcional é baseada em circuitos, que vão 
mudando de acordo com as aulas, fazendo com que a pessoa pense no movimento que está 
realizando e não apenas executando-os mecanicamente. Pode ser praticado em grupos, mas 
também pode acontecer como um treinamento individual. 

 
 
 
 
 
 

  
  
 



 
 

MMSS – MEMBROS SUPERIORES 
 

 Foco: treinamento de alta intensidade focado somente em membros superiores. 
 Material: barras, elástico, halteres, anilhas, halteres, bola (etc.). 

  

A aula de MMSS (membros superiores), engloba toda a musculatura superior (ombros, braços, 
peito/costa, antebraço e mãos), trabalhado de maneira dinâmica e funcional, melhorando sua 
capacidade física e evolução nos treinos. É uma forma segura e eficaz de tonificar os músculos e 
realizar um treino superior completo.  

 

RITMOS 
 

 Foco: dança coreografada com alta intensidade 

 Materiais: nenhum 
  

É uma modalidade aeróbica de dança oferecida aos alunos, que mistura coreografias motivantes e 
simples, misturando vários ritmos como axé, funk, sertanejo, forró, salsa, hip hop, danças latinas 
entre outros. Através dela é possível desenvolver a psico/sócio/afetiva-motricidade, evoluindo a 
saúde e a qualidade de vida de quem a pratica, além de desenvolver uma consciência e expressão 
corporal de forma lúdica através da música. 
A aula envolve movimentos variados, desde os mais simples como dois pra lá e dois pra cá como 
movimentos mais complexos reunidos em combinações e contratempos. O foco principal é o 
aeróbio, deixando a parte muscular para as aulas localizadas e a musculação. 

 

STEP 
 

 Foco: aeróbico e localizado (com música geralmente coreografado ou com musicalidade) 
 Material: STEP 

 

A modalidade é bem simples de praticar, consistindo em subir e descer do banco ou step (degrau, 
em português), ao mesmo tempo em que se executam movimentos de braços (com ou sem 
halteres). A dificuldade pode ir aumentando com o passar do tempo, uma vez que o step permite 
ajustes para deixá-lo mais alto. Até mesmo o ritmo e a intensidade dos exercícios podem sofrer 
alterações e se tornarem ainda mais complexos. O objetivo é sempre extrair o melhor que a 
modalidade oferece e potencializar os resultados. 
O step consiste no simples movimento de pôr primeiro um dos pés na parte superior da plataforma 
e logo em seguida o outro para então recuar o primeiro pé e, de imediato, trazer o outro de volta ao 
chão num movimento de subir e descer. Muitos instrutores preparam uma série de movimentos que 
são executados em conjunto formando uma coreografia. Em níveis mais avançados, elementos 
rítmicos da dança são incorporados às aulas. 

  

ABDOMINAL 
  

 FOCO: abdômen (localizada) – pode ser em circuito às vezes, mas sempre focando em 
abdômen, geralmente segue a linha do GAP, mas pra área abdominal. 

 Material: colchonete/ anilhas/ bola/ elástico (etc.) 
 

Trabalhar diferentes tipos de abdominais. A aula de ABS foi criada e direcionada para o 
fortalecimento e a definição da musculatura abdominal. Ela foi elaborada para trabalhar a 
musculatura com alta intensidade, permitindo que os benefícios ocorram rapidamente. Benefícios 
desenvolve a força abdominal em função das caneleiras utilizadas nas pernas e braços. Os 
exercícios selecionados de acordo com critérios de segurança e eficiência promovem real sensação 
de trabalho de intensidade sobre a musculatura, ocorrendo à definição abdominal. 

 


