
www.crossboxbrasil.com

HOME
Workout

Com Vídeos Demonstrativos de cada
movimento realizados nos Treino.



1 - HOME Workout
Treinamento sem
Equipamentos

RECOMENDAÇÕES!

1. WARM UP
Tabata
Jumping jacks
Air squat
Lagarta
Remador

2. MOBILITY
2 Rounds
10 Baby maker

3. WORKOUT OF THE DAY
For time
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Air squat
Remador
Lunge

1. A Coloque no Youtube ou Spotify 
a música Tabata e realize os movi-
mentos propostos conforme des-
crição. Sempre que a música falar 
“GO” você deve iniciar o movimen-
to e quando ela falar “STOP” você 
deve descansar.

2. A mobilidade vai te preparar para 
a execução do treino.

3. O wod de hoje você deve realizar 
os 3 exercícios propostos come-
çando com séries de 10 repetições 
de cada exercício, depois 9 rep de 
cada exercício, depois 8, depois 7, 
até chegar no 1.

Coloque um cronometro e marque 
a @crossboxitalia @crossboxefapi 
com o tempo desse treino,

Boa sorte e um beijo dos
treinadores!

www.crossboxbrasil.com
*Clique no movimento do treino para
assistir ao vídeo demostrativo.

https://www.youtube.com/watch?v=jfsRqeQzKf8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vvRPy2MQCYo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KUlvwsjeTd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O2kD6aB_uW8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KUlvwsjeTd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5-E_GAI_G4&feature=youtu.be


2 - HOME Workout
Treinamento sem
Equipamentos

RECOMENDAÇÕES!

1. WARM UP
10 Jumping Jack Frontal
10 Skipping
10 Moutain Climber

2. WORKOUT OF THE DAY
6 Rounds - 15'
10 Air squat
10 Lunge
10 Air squat
10 Pistol alternando
10 Air squat
10 Salto
10 Air squat

3' Rest (Descanso)

For time
30 Remador 
20 Push Up 
10 Burpee

1. Realize os 3 exercícios iniciais 
para aquecer bem o seu corpo.

2. Hoje a sua missão será realizar 
todos esses movimentos em 
menos de 15 minutos portanto co-
loque um cronometro e realize os 6 
rounds sem parar, depois disso 
descanse 3 minutos antes de fina-
lizar seu treino com o For Time de 3 
exercicios.

Não esquece de nos marcar no Ins-
tagram para repostarmos!

Boa sorte e manda ver!

www.crossboxbrasil.com
*Clique no movimento do treino para
assistir ao vídeo demostrativo.

https://www.youtube.com/watch?v=8-igI79FEig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KNd18_22xpY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DpDdv44v7co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=g5-E_GAI_G4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yXs_X9Ggync&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UY0W2Gv1DEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KUlvwsjeTd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z8aokPCn8Wo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DobpiyyTnJE&feature=emb_logo


3 - HOME Workout
Treinamento sem
Equipamentos

RECOMENDAÇÕES!

1. WARM UP
Bring Sally up
Air squat

2. WORKOUT OF THE DAY
Amrap 12'
5 Sprawl
5 V Up
5 Air Squat Jump
5 Burpee

3' Rest (Descanso)

For time 15' 50 - 40 - 30 - 20 - 10
Single Under
Sit up
Push up

1. A Coloque no Youtube ou Spotify 
a música Bring Sally Up e realize os 
movimentos propostos conforme 
descrição. Sempre que a música 
falar “BRING SALLY UP” você deve 
ficar de pé, e quando ela falar 
“BRING SALLY DOWN” você deve se 
manter na posição de agachamen-
to.

2. Programe seu relógio para 12 mi-
nutos de treino e execute os 4 
exercicios propostos, não esqueça 
de anotar quantos rounds você 
conseguiu realizar em 12 minutos. 
Após terminas os 12’ você deve 
obrigatoriamente descansar 3 mi-
nutos e depois começar o For Time. 
Coloque mais 15’ minutos no seu 
Cronometro e faça 50 repetições 
de cada exercício, depois 40, 
depois 30, 20 e 10.

Não esqueça de marcar a CrossBox 
em seu Intagram, um beijo dos 
treinadores!

www.crossboxbrasil.com
*Clique no movimento do treino para
assistir ao vídeo demostrativo.

https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uwbTGFCgL2A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JWjUHvth3I0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0pBcSIiPVuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DobpiyyTnJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dZlD_CEjvYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z8aokPCn8Wo&feature=emb_logo


4 - HOME Workout
Treinamento sem
Equipamentos

RECOMENDAÇÕES!

1. WARM UP
5x Lagarta 
10x Arch 
10x Hollow 
10x Air squat

2. MOBILITY
2 Rounds
10 Baby maker

3. WORKOUT OF THE DAY
Buy in: 150 Moutain Climber

5 Rounds For Time:
10 Push up
20 lunge
30 air squat

Cash Out: 150 Moutain Climber

1. Realize todos os movimentos 
para aquecer bem o seu corpo para 
o exercício.

2. A mobilidade vai te preparar para 
a execução do treino.

3. O wod inicia com 150 Mountain 
Climber depois começamos os 5 
rounds de cada exercício proposto. 
Após finalizar os 5 rounds realize 
mais 150 Mountain Climbers.

Fim de treino e um beijo da Cross-
Box! Não esquece de nos marcar 
no Instagram para repostarmos!

www.crossboxbrasil.com
*Clique no movimento do treino para
assistir ao vídeo demostrativo.

https://www.youtube.com/watch?v=vvRPy2MQCYo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=biZCAP5agz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GsyNwc3z38U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=O2kD6aB_uW8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DpDdv44v7co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z8aokPCn8Wo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=g5-E_GAI_G4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DpDdv44v7co&feature=emb_logo


5 - HOME Workout
Treinamento sem
Equipamentos

RECOMENDAÇÕES!

1. WARM UP
Tabata 
Skipping
Trote alto

2. MOBILITY
2 Rounds
10 Good morning
10 Sott press

3.WORKOUT OF THE DAY
Amrap 20'
5 Burpees
5 Sit up
5 OHS com bastão
20 jumping Jacks

1. A Coloque no Youtube ou Spotify 
a música Tabata para realizar os 
movimentos intercalados do nosso 
aquecimento, lembrando que 
sempre que a música falar “GO” 
você deve iniciar o exercício e 
quando falar “STOP” você deve 
descansar.

2. Realize os movimentos da mobi-
lidade do nosso treino, não esque-
ça que são dois rounds.

3. Coloque no cronometro 20 mi-
nutos que será o tempo que você 
terá fazer o máximo de round que 
você conseguir em 20’ minutos. 
Prepare-se para suar muito!

Não esquece de nos marcar no Ins-
tagram para repostarmos!

Um beijo!

www.crossboxbrasil.com
*Clique no movimento do treino para
assistir ao vídeo demostrativo.

https://www.youtube.com/watch?v=KNd18_22xpY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2eIyT01CGl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H1hGt5SyaYA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HONAS2rbpp4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DobpiyyTnJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dZlD_CEjvYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TDP0znRvlLo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jfsRqeQzKf8&feature=emb_logo


6- HOME Workout
Treinamento sem
Equipamentos

RECOMENDAÇÕES!

1. WARM UP
3 Rounds
15 Abd V-UP

30'' Rest (Descanso)
15 Sit Up

30’ Rest (Descanso)

2. MOBILITY
2 Rounds
10 Hollow Rock
10 Arch Rock

3.WORKOUT OF THE DAY
5 Rounds For Time 15’
5 Lunge Reverse
10 Abd Remador
20 Air Squat
40 Single Under

1. Realize 3 rounds dos exercícios 
propostos e não esqueça de des-
cansar 30 segundos entre as repe-
tições.

2. Serão dois rounds dos exercícios 
propostos ser tempo de descanso.

3. Coloque no cronometro 15’ mi-
nutos que será o tempo que você 
terá para concluir a tarefa de hoje, 
é você contra o tempo. Dê o seu 
melhor!

Não esquece de nos marcar no Ins-
tagram para repostarmos!

Um Abração da nossa equipe!

www.crossboxbrasil.com
*Clique no movimento do treino para
assistir ao vídeo demostrativo.

https://www.youtube.com/watch?v=JWjUHvth3I0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dZlD_CEjvYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GsyNwc3z38U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=biZCAP5agz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5-E_GAI_G4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KUlvwsjeTd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=K6Rd52K8jvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a-nwIvpxrXk&feature=emb_logo

