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BASE DE DADOS DE 
EXERCÍCIOS PESSOAL
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Vantagens
• Os clientes vêm-te a ti nos vídeos e não um boneco ou outra pessoa qualquer, 

cria mais conexão;


• É uma base da dados única e que apenas é utilizada por ti; 


• Só tens de a fazer e gravar uma vez; 


• Tens maior flexibilidade para adicionar mais exercícios sempre que quiseres ou 
sentires necessidade;




COMO PROCEDER
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Começa por fazer uma lista
Podes fazer uma lista por grupo muscular dos exercícios que mais prescreves.


• No workbook dividi em 5 listas diferentes, por grupo muscular;


• Coloca à frente de cada um também o equipamento necessário; 


• Em cada exercício procura colocar a progressões e as regressões.
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GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS
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Equipamento
• Não compliques, hoje em dia praticamente todos os telemóveis filmam em full 

hd e 4K;


• Um tripé pode ajudar;


• Comando para colocar a gravar à distância.



Local
Escolhe um local com boa luz e o mais clean possível;


• Podes pedir autorização a um ginásio que esteja fechado para fazer a gravação 
no seu local;


• Podes pedir a algum colega que tenha um estúdio para gravar lá quando estiver 
fechado; 


• Ou simplesmente num lugar clean onde consigas realizar os exercícios e seja 
perceptível para o teu cliente a correta execução;



Lista
Utiliza a lista como guia de gravação.


• Grava um exercício de cada vez para evitares trabalho extra a fazer cortes no 
vídeo;


• Lembra-te que podes sempre acrescentar exercícios mais tarde.



Dicas extra
• Alguns dos exercícios fundamentais podes gravar vídeos educacionais de execução 

aos teus clientes. Por exemplo, exercícios como o agachamento, push-ups, peso 
morto, etc. 


• Podes gravar progressões de exercícios;


• Podes gravar os exercícios de vários ângulos para o teu aluno ter uma melhor 
percepção; 


• Podes gravar treinos completos de desafios, como: EMOM’s, AMRAPS, etc. Podem 
servir de complementos aos planos de treino que prescreveres.


• Podes gravar vídeos completos de aquecimentos.



UPLOAD E CONFIGURAÇÕES
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Opções para alojares os vídeos
• Youtube - Opção gratuita, subir os vídeos e colocar como “não listados” desta 

forma apenas os teus alunos com quem partilhas os links conseguem visualizar. 
Podes incluir os links dos vídeos no próprio plano de treino;


• Vimeo - Opção paga, subir os vídeos e colocar como “pessoas com o link 
privado”. Podes incluir os links dos vídeos no próprio plano de treino;



MUITO OBRIGADO! 🤩
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