


20%

Ações Físicas 
(Aplicação do Plano 

de Treino)

20%

Aptidão Física (Testes de 
Condição Física) –

Avaliação dos resultados.

INÍCIO

Explicação dos 
conteúdos 

Teóricos

Experimentação 
de planos de 

treino (Em 
Circuito)

Partilha de 
documentos e 

ficheiros com os 
alunos

10%

Planificação do 
Treino 

Personalizado



1. 10% Conhecimentos  Teóricos – Planificação Personalizada do Treino.

2. 20% Ações Físicas – Aplicação do Plano de treino personalizado.

3. 20% Fitnessgram – Avaliação dos resultados do Plano de Treino Personalizado



1ºP 2ºP 3ºP

10º
Voleibol

Ginástica

+

MA e/ou OD

Basquetebol

Badminton

+

MA e/ou OD

Andebol

Dança

+

MA e/ou OD

11º
Voleibol

Ginástica

+

MA e/ou OD

Basquetebol

Badminton

+

MA e/ou OD

Andebol

Dança

+

MA e/ou OD

12º
Voleibol

Ginástica

+

MA e/ou OD

Basquetebol

Badminton

+

MA e/ou OD

Andebol

Dança

+

MA e/ou OD

 





DEFINIÇÃO: A aprendizagem
personalizada é um modelo de
instrução que utiliza estilos de
ensino divergentes (centrados no
aluno) e privilegia o ritmo do
aluno bem como as necessidades
individuais, preferências e
interesses.
Os objetivos, conteúdos, ritmo e
metodologia de instrução podem
variar de aluno para aluno e o
objetivo prende-se com a
necessidade de facilitar
oportunidades para que o
estudante alcance o sucesso.















Simplificado

1. COLUNA VERTEBRAL (Unidade Axial)
2. SISTEMA RESPIRATÓRIO (Tórax)
3. CINTURA ABDOMINAL (Ligação Baixa)
4. PERNAS (Unidade Portadora/Locomotora)
5. CINTURA ESCAPULAR (Ligação Alta)
6. BRAÇOS (Unidade de preensão)

São cadeias de segmentos 
interdependentes entre si.



 UNIDADE FUNCIONAL SIGLA FUNÇÃO    DESCRIÇÃO - CARACTERIZAÇÃO 
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UNIDADE AXIAL 1 – 

Ráquis 
UFA1 

Função de 
equilíbrio 

Através de um jogo de forças de integridade tensional, o “mastro 
vertebral”, permite o suporte para todos os grupos musculo-
articulares de todo o corpo, permitindo a conjugação de forças que 
lhe permitem equilibrar todo o sistema. 

UNIDADE AXIAL 2 - 
Tórax 

UFA2 
Função 

ventilatória 

O trabalho de ventilação consiste não só em combinar a frequência 
e amplitude dos movimentos torácicos como também a alternância 
de fases calmas e intensas as quais perturbam a ventilação; a 
apneia (contração estática, contribui para a rigidez do tronco 
facilitando o trabalho dos músculos dos membros para que estes 
realizem uma força máxima. 

UNIDADE DE LIGAÇÃO 
BAIXA 3 – Cintura 

Abdominal 
UFLB3 

Função de 
orientação 

A mão e o pé devem adaptar-se à consistência e forma do terreno e 
dos aparelhos e materiais. A força de ancoragem e de tração 
dependem da estabilidade do tornozelo e da tonicidade dos arcos 
das suas extremidades. 

UNIDADE 
LOCOMOTORA 4 – 

Membros inferiores 
UFL4 

Função de 
propulsão 

Trata-se de orientar o conjunto das UF a fim de colocar o pé ou mão 
na posição requerida. Esta função é da responsabilidade das UF de 
ligação que, através de movimentos combinados de rotação e 
abdução, conjuntamente com o ráquis, através da sua função de 
torção, permite a propulsão. 

UNIDADE DE LIGAÇÃO 
ALTA 5 – Cintura 

Escapular 
UFLA5 

Função de 
orientação 

Função 
fixadora 

É a função mais dispendiosa de todas e também a mais global 
através da qual a UF 4 e 6 colocam a totalidade da musculatura 
periférica do ombro (natação) ou da anca (corrida, salto) ao serviço 
dos movimentos de flexão extensão dos braços e pernas. 

UNIDADE DE 
PREENSÃO 6 – 

Membros Superiores 
UFP6 

Função de 
propulsão 

Consiste na redução da liberdade de um segmento através das 
tensões musculares nas várias direções tal como o fazem os 
tensores periféricos duma lona de trampolim. É o caso da 
homoplata. 

As funções dominantes e secundárias coabitam na execução da tarefa. A interferência na realização destas funções pode ser 
evitada pela correta dosagem e uma boa cronologia. 

 







Retificação 
Lombar

Hiperlordose
Lombar

Hipercifose
Dorsal

Anteriorização
da Cabeça

Postua
Correta



Normal Fase I Fase II Fase III Fase IV

As vértebras apresentam-se
suaves e saudáveis sem
sinais de subluxação.
Verifica-se um
espaçamento adequado
entre cada vértebra e um
adequado espaço para o
disco bem como uma
correta curvatura da coluna
vertebral. As aberturas
permitem os fluxos
nervosos sem
interferências.

Verifica-se nesta fase a
presença de subluxação que
provoca o início da
degeneração devido a uma
vértebra fora do lugar.
Quando 1 vértebra está
subluxada a sua mobilidade
diminui causando stress nos
discos adjacentes e fricção
nas ramificações nervosas.
Algumas subluxações são
menores e podem não
provocar problemas até
uma fase posterior.

As subluxações não tratadas
podem provocar depósitos
de cálcio e esporões ósseos.
A superfície das vértebras
subluxadas torna-se rugosa
e irregular e pode fazer com
que os discos comprimidos
percam o fluido e percam a
capacidade de
amortecimento. Os nervos
também se tornam irritados
(inflamados) e este estado
pode agravar-se de forma
crónica.

O processo degenerativo
acelera-se e provoca a
perda de massa óssea. Os
discos começam a colapsar
e inicia-se o processo de
fusão e os problemas de
saúde tornam-se mais
severos.

O estádio final da
degeneração. Os ossos
fundem-se e ficam
permanentemente
subluxados com as suas
articulações imobilizadas.
Os danos nos nervos e
tecidos moles fazem parte
do processo degenerativo.







Peristaltismo é o nome que se dá ao movimento usual das vísceras ocas do

organismo para impelir seu conteúdo para diante. Nos intestinos, é isso que conduz o
alimento ao longo da digestão e posterior eliminação.

Psicoperistaltismo é um termo criado por Gerda Boyesen para designar que, além

de sua ação fisiológica, esse movimento nos intestinos cumpre uma função psicológica.
Por este motivo, ela criou um tipo de massagem em que o terapeuta trabalha orientado
pela quantidade e qualidade dos ruídos peristálticos, por meio de um estetoscópio
colocado sobre o ventre.
Fisiologicamente, isto revela que o ramo parassimpático do sistema nervoso autônomo
está predominando sobre o ramo simpático. Sabendo que a ansiedade, a angústia e o
medo envolvem a ativação do ramo simpático, não é difícil perceber que temos aqui um
indicador fisiológico da maior importância quando buscamos um efeito de harmonização
emocional e bem-estar. Energeticamente, este trabalho age sobre o que Gerda chamou de
“couraça visceral”, permitindo uma circulação saudável da energia do organismo.

A auto-regulação, segundo a Psicologia Biodinâmica, é a capacidade inerente e natural
que o organismo saudável tem de manter e buscar a homeostase, o equilíbrio, o poder de
exprimir, de resolver e digerir até mesmo violentos choques emocionais, é a capacidade
do organismo de eliminar elementos do stress e recarregar-se com energia vital contanto
que tenha as condições necessárias de paz e segurança, ou seja, que esteja repousando
em um ambiente favorável. A terapia Biodinâmica procura restaurar esta perda ou
diminuição da capacidade de auto-regulação, e procura alcançar o “núcleo vivo”, o âmago
da pessoa, estimulando e encorajando sua expansão.

A auto regulação dá-se através do psicoperistaltismo. Para o ser humano, o fator-chave
é a regulação da carga vegetativa – a pressão emocional – por meio do psicoperistaltismo.
Esse que é um mecanismo natural de eliminação e regulação do corpo. Uma descarga
suave ativada pela pressão dos fluidos no interior das paredes do intestino. A
psicoperistalse se refere a uma segunda função da atividade intestinal, isto é, a capacidade
de regular, dissolver e eliminar produtos de pressão e tensão emocional através de
descarga metabólica – processo biodinâmico de relaxamento e dissolução da couraça
visceral pelo afrouxamento e descarregamento da manifestação do conflito. (Boyesen,
1983, p87 e 115, Cadernos de psicologia Biodinâmica 1)





A dor nas costas pode estar 
relacionada ao tipo de apoio.

Programa de computador analisa a influência de um 

mau apoio e a sua relação com o aparecimento de 

patologias nos pés, joelhos, quadril e coluna 

vertebral.

Podoposturologia: Especialistas 
afirmam que apoiar o pé de forma 
incorreta provoca desequilíbrios 

corporais e origina dores em 
diferentes partes do corpo







Exercícios Calisténicos

Exercícios calisténicos são uma forma
dinâmica de exercitação que consiste numa
mistura de simplicidade, ritmo, coordenação e
agilidade usando apenas o corpo como
resistência. O seu objetivo pretende
desenvolver a coordenação, força e
resistência muscular e a flexibilidade,
utilizando os balanços, saltos, voltas,
impulsões e chutos.











Exercícios Funcionais e/ou “Core”

Os exercícios de aptidão funcional treinam os músculos preparando-os para as
tarefas diárias, simulando movimentos comuns que realizamos no nosso quotidiano
(casa, trabalho ou no desporto).
Os exercícios funcionais enfatizam a estabilidade do “core” durante a realização dos
exercícios funcionais. O Core é uma unidade integrada composta de 29 pares de
músculos que suportam o complexo bacia-pélvis-lombar. Tem as seguintes funções:

1. Manter um adequado alinhamento da coluna lombar contra a ação da gravidade;
2. Estabilizar a coluna e pélvis durante os movimentos;
3. Gerar força para os movimentos do tronco e prevenir lesões.

Os músculos são responsáveis também em dar a forma à cintura, proteger a
cavidade abdominal, manter a bacia na posição correta e ajudar a manter o tronco
controlado em inúmeros movimentos desportivos. Vários atletas treinam bastante
estes músculos, como é o caso do pugilista, ginastas, atletas de artes marciais,
atletismo etc.



I II III IV
Tipo de 

Contração 
Muscular

Quantidade de 
Unidades 

Funcionais

Número de 
articulações
envolvidas

Maior ou menor 
solicitação dos 

músculos 
estabilizadores

Isotónicos 
(Concêntrico e/ou 

Excêntrico)

Gerais Monoarticulares
Cadeia Cinética 

Fechada

Isométricos Regionais Poliarticulares
Cadeia Cinética 

Aberta

Pliométricos Locais



Isotónico Isométrico Pliométrico

Nº DE UNIDADES 
FUNCIONAIS 
ENVOLVIDAS

Local Regional Geral Regional Geral Regional Geral

1 UF 2 UF ≥ 3 UF 2 UF ≥ 3 UF 2 UF ≥ 3 UF

INTENSIDADE DO 
ESFORÇO / CARGA

Intensidade
Baixa|Média

Intensidade 
Média|Alta

Intensidade 
Elevada|Muito

Elevada

Intensidade 
Média|Alta

Intensidade 
Elevada|Mu
ito Elevada

Intensidade 
Elevada

Intensidade 
Muito Elevada

Nº ARTICULAÇÕES 
ENVOLVIDAS

MONO 
ARTICULAR

POLI 
ARTICULAR

POLI 
ARTICULAR

POLI 
ARTICULAR

POLI 
ARTICULAR

POLI 
ARTICULAR

POLI 
ARTICULAR

Envolvimento de 
+ ou - músculos 
Estabilizadores

CCA CCF CCA CCF CCA CCF CCF CCF CCA CCF CCF

+ - + - + - + + + - -

Legenda: 
CCA – Cadeia Cinética Aberta; 
CCF – Cadeia Cinética Fechada



• ISOTÓNICO: realiza-se um movimento no qual se move um objeto de
resistência (EX: peso, elástico ou Outro) e acontece a aproximação dos
segmentos articulares envolvidos. Este tipo de movimento implica uma
fase concêntrica (encurtamento do músculo) e outra excêntrica
(alongamento do músculo).

• ISOMÉTRICO: acontece quando o músculo se contrai, produzindo força
mas sem alterar o seu comprimento.

• PLIOMÉTRICO: é uma forma de exercício que procura a máxima utilização
dos músculos em movimentos rápidos e/ou de explosão. O seu conceito
baseia-se na exploração do músculo em sequências de contrações
excêntricas e concêntricas através da otimização do mesmo. Os exercícios
pliométricos exploram a força de impulsão impulsão permitindo aprimorar
as técnicas de atividades como salto e corrida, e é muito utilizado em
diversos desportos como o basquetebol, o voleibol, atletismo entre
outros.

















II III
Quantidade de 

Unidades 
Funcionais

Número de 
articulações
envolvidas

Gerais Monoarticulares

Regionais Poliarticuares

Locais



II III
Quantidade de 

Unidades 
Funcionais

Número de 
articulações
envolvidas

Gerais Monoarticulares

Regionais Poliarticulares

Locais



II III
Quantidade de 

Unidades 
Funcionais

Número de 
articulações
envolvidas

Gerais Monoarticulares

Regionais Poliarticulares

Locais



II III
Quantidade de 

Unidades 
Funcionais

Número de 
articulações
envolvidas

Gerais Monoarticulares

Regionais Poliarticulares

Locais



II III
Quantidade de 

Unidades 
Funcionais

Número de 
articulações
envolvidas

Gerais Monoarticulares

Regionais Poliarticulares

Locais



Exercícios Primevos Padrões
Primários:

Sistema Primevo do Padrão de Movimento: abordagem integral do movimento.

Programa de exercícios físicos que visa melhorar a capacidade de controlar a posição e
o movimento do tronco sobre a pelvis, as pernas e a estabilidade do centro corporal
(core).
Exercícios físicos realizados pelos nossos antepassados com o intuito de sobrevivência.
A saúde e o vigor físico dispensava a nossa tecnologia e meios artificiais para que os
seus corpos fossem fortes, vigorosos, robustos e resistentes.
Paul Chek desenvolveu um sistema de treino funcional com exercícios que focam os
MOVIMENTOS FUNDAMENTAIS do homem primitivo e que também são executados
no nosso quotidiano mimetizando-os e são respetivamente: requerem movimentos
nos três planos do movimento.

FONTE: Paul W. CheK (2004); C.H.E.K. Institute; www.chekinstitute.com

DESLOCAÇÃO DISPOSIÇÃO MANIPULAÇÃO TRANSPOSIÇÃO TRAÇÃO INVERSÃO

Estar de pé Agachar Alcançar Saltar Empurrar Rodar

Caminhar Abaixar Levantar Puxar Mudar de direção

http://www.chekinstitute.com/


Padrões de movimento são movimentos básicos que
cada ser humano exprime ou é capaz de expressar
através da linguagem e reportórios motores.
Prevalece ainda algum debate acerca da
terminologia e na definição sobre o conceito de
padrão porém os movimentos básicos estão bem
definidos
O nosso treino deve ser organizado segundo estes
padrões de movimentos e não das partes corporais.
O nosso treino deve incluir todos estes padrões e
procurar equilibrar os mesmos numa sessão de
treino.



1. Agachar
2. Inclinar à frente
3. Empurrar com os braços
4. Puxar com Braço
5. Torção do tronco (Rotação)
6. Caminhada ampla
7. Afundo



Um programa de exercício físico funcional (Paul Chek) deve incluir:

• Exercícios poli-articulares com efeitos motores funcionais, efeitos psíquicos e
efeitos caracteriais e sociais;

• Os exercícios devem trabalhar nos ciclos de carga e descarga;
• Exercícios que exijam a vigilância quinestésica com recurso à noção do corpo,

às HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS (locomotoras, não-locomotoras e
de projeção-receção), direccionalidade (localização/posicionamento), praxia
global (visuo-motoras) e fina e consciência tónica;

• Outras capacidades psicomotoras no contexto da estrutura (organização
espácio-temporal, estrutura dinâmica visual, representação topográfica,
estrutura rítmica auditiva), da equilibração (estática: apoio retilíneo, ponta dos
pés, apoio num só pé; dinâmico: marcha controlada, evolução num banco
sueco explorando as direções, pé-cochinho, pés juntos);

• Estabilidade do “Core”;
• Treino das capacidades físicas e coordenativas;

Exercícios Primevos Padrões
Primários:



LOCOMOTORAS NÃO LOCOMOTORAS PROJECÇÃO RECEPÇÃO

ANDAR BALANÇAR-SE RECEBER

CORRER INCLINAR-SE LANÇAR

SALTAR ESTIRAR-SE BATER

VARIAÇÃO DO SALTO DOBRAR-SE APANHAR

GALOPAR GIRAR DRIBLAR

DESLIZAR RETORCER-SE RODAR

RODAR EMPURRAR COORDENAÇÃO ÓCULO-MANUAL

PARAR LEVANTAR COORDENAÇÃO ÓCULO-PEDAL.

COLOCAR TRACIONAR

CAIR EQUILIBRAR-SE

ESQUIVAR
ESTÁTICO: apoio rectilínio, ponta dos pés, num
só pé.

TREPAR
DINÂMICO: marcha controlada; mudanças de
direção; pé-coxinho (esquerdo/direito); Pés
juntos (frente, trás, olhos fechados);

SUBIR

BAIXAR

ZAICHKOWSKY e outros 1980; SEEFELDT 1979; FLINCHUM 1975; “HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS
EXPERIMENTADAS ENTRE OS 2 E 5/6 ANOS”



CrossFIT

• Crossfit é um programa de treino físico, desenvolvido para melhorar as
capacidades fisiológicas de qualquer tipo de pessoa, desde atletas de
elite, militares, idosos ou jovens em idade escolar.

• O treino crossFIT incorpora elementos de treino intervalado de elevada
intensidade, levantamentos olímpicos, pliometria, powerlifting,
calisténicos, Ketlebell e “Homens de Força” entre outros exercícios.

• O objetivo do Crossfit é potencializar todas as principais capacidades
físicas do ser humano, como a resistência respiratória e cardiovascular, a
resistência muscular, a flexibilidade, força, coordenação, potência,
agilidade, equilíbrio e velocidade.





Parkour Fitness Training

Fazer das barreiras um desafio e inventar formas fluidas e orgânicas de
ultrapassá-las. Definido por Belle como a arte de ultrapassar obstáculos, o
parkour constitui-se como uma forma de deslocamento e uma nova maneira
de interagir com o envolvimento urbano. O principal objetivo é conseguir
naturalidade e fluidez no deslocamento, porém, é possível realizar
movimentos mais redundantes para acrescentar beleza ao movimento. O
parkour defende a simplicidade, a fluidez e a velocidade das progressões. O
corpo torna-se instrumento de liberdade e um meio de redefinir a paisagem
urbana. O que antes eram barreiras ou obstáculos tornam-se continuações
naturais de ruas ou passeios.







Metodologia do Treino Desportivo;
Prescrição do Exercício Físico e Saúde.



FINALIDADES E ORGANIZAÇÃO DOS CIRCUITOS DE TREINO:

O TC apresenta uma vantagem considerável relativamente aos outos
modelos de organização da atividade física, ou seja, permite num
espaço curto de tempo (a duração das sessões é da ordem dos 20
minutos), e de espaço melhorar as possibilidades dos sistemas osteo-
articular e muscular, cardiorrespiratório e circulatório. Este tipo de
condicionamento físico pode ser aplicado de forma independente ou
integrado num programa de treino ou exercício físico mais geral
segundo o nível e objetivos individuais.



“Instruções gerais dum TC:

1. O trabalho deve antes de mais ser individualizado, a escolha dos exercícios, a
dosagem das cargas devem ser feitas em função das possibilidades de cada um
e dos seus progressos;

2. O exercício deve ser suficientemente intenso, excetuando o período de
aquecimento;

3. Os exercícios devem ser simples de realizar e normalizados para evitar
ambiguidades no momento da realização;

4. Os TC devem ser selecionados e organizados para que tenham um efeito
benéfico a nível da força muscular, resistência muscular, resistência aeróbia e a
potência. Estas qualidades desenvolvem-se em simultâneo;

5. Os exercícios são organizados dentro do circuito de forma a solicitar
sucessivamente diferentes grupos musculares; caso as repetições não esgotam
o indivíduo, podem-se realizar mais do que um circuito gerindo os tempos de
repouso maiores ou menores entre circuitos.



REGRAS DE DEVEM PRESIDIR NA ORGANIZAÇÃO DE UM PERCURSO DE TREINO:

Conceitos gerais:

1. Escolha dos exercícios em função dos objetivos;
2. Simplicidade dos exercícios escolhidos;
3. Alternância dos grupos musculares solicitados;



REGRAS DE DEVEM PRESIDIR NA ORGANIZAÇÃO DE UM PERCURSO DE TREINO:

Escolha dos exercícios:

1. solicitação equilibrada dos grupos musculares;
2. Repartição equilibrada dos exercícios dentro do

percurso;



No que diz respeito à escolha dos exercícios, impõe-se um
necessário conhecimento de base que pressupomos
adquirido:

Desta forma, a organização e escolha dos exercícios
deve seguir o seguinte critério:
1. exercícios locais,
2. exercícios regionais
3. exercícios gerais.











Milos de Crotona:

Sobre o lendário episódio do boi sobre suas costas: é relatado que Milos colocou o animal
desde pequeno sobre as costas, de forma regular e metódica, repetindo os movimentos
todos os dias. Á medida que o animal crescia, também aumentava proporcionalmente a
sua força. É uma das descrições mais antigas dum treino com cargas crescentes,
ou princípio da sobrecarga, a base do treino com pesos na musculação,
no culturismo e halterofilismo.





AQUECIMENTO
REALIZAÇÃO do

CIRCUITO
RETORNO À 

CALMA

NI NE NA

1
Ativação 

Cardiovascular
1º CIRCUITO

6E

8E 10E

FLEXIBILIDADE

2 Mobilização Articular 2º CIRCUITO DESCOMPRESSÃO

3 Ativação Composta 3º CIRCUITO
RELAXAMENTO

PROFUNDO





Exemplo… Treino em Circuito 

Nº de estações Estação 1 Estação 2 Estação 3 Estação 4 Estação 5 Estação 6 Estação 7 

N.º de exercícios Exercício 1 Exercício 2 Exercício 3 Exercício 4 Exercício 5 Exercício 6 Exercício 7 

Solicitação Local Geral Local Regional Geral Regional Regional 

Unidade 
Funcional 

UD5 + UD6 
UF1 + UF4 + 
UF3 + UF6 + 

UF5 
UF3 UF3 + UF4 

UF1 + UF2 + 
UF3 + UF5 + 
UF5 + UF6 

UF5 + UF6 + 
UF3 

UF3 + UF4 

Cadeia cinética Fechada Fechada Aberta Aberta 
Aberta 

fechada 
Fechada Aberta 

Exercícios 
calisténicos 

Elevação do 
tronco em 
decúbito 

dorsal 

Subir um 
degrau com 

bola 
medicinal 

Flexão 
abdominal 

no solo 

Elevação 
alternada de 

perna 
contralateral 

Saltar á 
corda 

Extensões 
de braços 

Afundos 
pernas 

Representação 
gráfica 

 
 

 
  

  

Intensidade baixa submáxima moderada moderada submáxima moderada submáxima 

Repetições 16 16 16 16 16 16 16 

Tempo de 
Execução 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

Intervalo entre 
Estações 

1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto --------- 

Intervalo entre 
Circuitos 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- 5 minutos 

        

 



CIRCUITO 1
ESTAÇÕES-CIRCUITO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nº SÉRIES S1 S2 S3 S4 S5 S6

Nº REPETIÇÕES / 
TEMPO 55" 55" 55" 55" 55" 55"

INTERVALO ENTRE 
SÉRIES

20" 20" 20" 20" 20" 20"

INTERVALO ENTRE 
CIRCUITOS

4 MINUTOS

CIRCUITO 2
ESTAÇÕES-CIRCUITO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nº SÉRIES S1 S2 S3 S4 S5 S6

Nº REPETIÇÕES / 
TEMPO 55" 55" 55" 55" 55" 55"

INTERVALO ENTRE 
SÉRIES 20" 20" 20" 20" 20" 20"

INTERVALO ENTRE 
CIRCUITOS FIM 


