
BARRIGA SARADA 

desafio 
 DA PRANCHA 

AULA-TESTE 
INICIAL 

1- Tire uma foto de corpo inteiro antes de iniciar o desafio. 
2- Faça sua aula-teste inicial, preferencialmente, um dia antes de começar o desafio. Ela será sua 
referência de Antes & Depois do desafio. 
3- Siga a sequência do desafio conforme  a numeração das aulas da tabela abaixo. 
Dica 1: Melhor fazer o desafio após o treino da sua rotina, pois seu corpo já estará aquecido! 
Dica 2: Se você tem gordura na barriga, associe o desafio com a rotina 
4- Dois dias após o último dia do desafio, você repetirá a aula-teste e vai tirar uma nova foto de 
corpo inteiro. Compare os resultados e veja as diferenças! 
5- Compartilhe seus treinos e resultados! Queremos te acompanhar. Use: #desafioec nos posts. 

(clique aqui) 

ANOTE AQUI QUANTO 
TEMPO VOCÊ CONSEGUIU 
FICAR NA PRANCHA 

(clique aqui) 

AULA-TESTE 
FINAL 

recomendamos fazer o teste 1 dia 
antes de começar o desafio 

ANOTE AQUI QUANTO 
TEMPO VOCÊ CONSEGUIU 
FICAR NA PRANCHA: 
o teste final deve ser feito depois 
dos 2 últimos dias de descanso 

Este desafio é ideal para todas as pessoas que desejam melhorar a flacidez da barriga 

100% GRÁTIS.
5 AULAS 

INÉDITAS 
 

Fortaleça seu abdômen, 
melhore a postura e dimi- 
nua a flacidez da barriga! 

SIGA O PASSO A PASSO ABAIXO: 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR AS AULAS 
Conheça nossos programas de treino! www.exercicioemcasa.com.br 
 Siga-nos nas redes @exercicioemcasa e @daniboscariol 

Clique aqui para instruções da foto.

Clique aqui para fazer a aula-teste. 

CardioMix. 

6- Para acessar as aulas do desafio clique aqui ou no botão rosa lá embaixo!

  DIA 8          DIA 9        DIA 10       DIA 11         DIA 12        DIA 13        DIA 14 

DIA 1          DIA 2         DIA 3         DIA 4         DIA 5         DIA 6         DIA 7 
   

 DIA 15         DIA 16        DIA 17       DIA 18        DIA 19        DIA 20      DIA 21 

aula 1 

aula 1 
+ 

aula 2 

aula 1 
+ 

aula 5 

aula 4 
+ 

aula 1 

aula 2 aula 3 

aula 3 aula 3 

aula 4 aula 5 descanso! 

descanso! 

descanso! 

aula 5 descanso! 

aula 3 
aula 1 

+ 
aula 2 

aula 3 aula 4 descanso! descanso! 
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