
DA COPA 

DESAFIO PREENCHA A TABELA

PARA CONQUISTAR

SEU OBEJTIVO! 

A equipe do EC preparou este desafio para turbinar sua rotina de exercícios. Durante o período de 11 a 22 de Junho os treinos serão jogos decisivos que 
você deverá enfrentar! Seu adversário sempre será uma situação que te incomoda como celulite, flacidez, gordura localizada etc. Você quer vencer? Então 
compareça aos jogos e treine com vontade!!! A cada jogo que você ganhar (ou seja, treino que realizar) você marca gols a seu favor!!! 

Para dar um UP no seus resultados, criamos várias aulas exclusivas (temáticas!) e colocamos 3 metas complementares que podem ser cumpridas 
diariamente durante o desafio. E cada meta cumprida vale um gol!!!  Quanto mais gols você fizer, mais próximo você estará de atingir ótimos resultados a 
favor do seu emagrecimento, ganho de massa muscular, redução da flacidez e aumento da sua autoestima. 

Você foi convocado para o Desafio da Copa EC! Agora é bola na rede... 

Onde vejo as aulas?
Vamos postar as aulas temáticas do DESAFIO DA COPA EC dia a dia 
nesse link: https://www.exercicioemcasa.com.br/treino/copa/ 
Basta acessar esse mesmo link no dia que tiver partida. 

Como faço para associar o desafio com o meu 
programa de treino CardioMix, MuscleUp ou 
Tone Band? 

Pode cumprir com a aula que você quiser! As aulas temáticas foram criadas 
para te motivar e comemorarmos a copa, no entanto, seu desafio é marcar 
gols e ganhar os jogos! Você pode fazer isso com qualquer aula do nosso site. 

Em apenas uma aula você precisará de uma bola qualquer para fazer 
alguns exercícios. Se você não tiver a bola, pode substituí-la por uma 
almofada ou travesseiro, ou escolher outra aula do site. 

Preciso de material? Você pode seguir a sua rotina normalmente e cada dia de treino 
cumprido você anotará sua pontuação na tabela ou você pode 
substituir (1) uma aula da sua rotina pela aula temática do DESAFIO 
DA COPA EC, que estará disponível nesse link: 
https://www.exercicioemcasa.com.br/treino/copa/ 

Posso cumprir o desafio com outras aulas? 

ACESSE A AULA TEMÁTICA AGORA! 
CLIQUE AQUI 
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DA COPA 

DESAFIO PREENCHA A TABELA

PARA CONQUISTAR

SEU OBEJTIVO! 

Bem-vindo ao Desafio da Copa! Esta é sua tabela de acompanhamento! 
A cada dia de jogo que você ganha (ou treino que realiza), você marca 3 gols! 
Cada uma das metas adicionais vale 1 gol. Ao final de cada dia você soma seu total de gols! 

CLIQUE AQUI 
e acesse a aula 

temática AGORA! 
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