
MUSCULAÇÃO
Séries de exercícios com peso 
que trabalha todos os grupos 
musculares. Grande aliado 
para queima de gordura, au-
mento da massa corporal. 
Acelera o metabolismo, toni�-
ca os músculos e melhora a 
auto estima.

HIDROGINÁSTICA
Exercício aeróbico de baixo 
impacto. Indicado para todas 
as idades, inclusive idosos e 
gestantes. Seus benefícios en-
volvem controle de peso, 
força, mantém o bom funcio-
namento das articulações.

NATAÇÃO
Trabalha todos os grupos 
musculares: braços, pernas, 
costas, abdômen. Toni�cando 
e fortalecendo os músculos, 
além de aumentar e melhorar 
a condição cardiorrespiratória.

PILATES STUDIO
Indicado para todas as idades, 
inclusive para idosos e ges-
tantes. Aula realizada com eq-
uipamentos que promovem 
resistência muscular, trata 
lesões e corrige problemas 
posturais.

JUMP
Exercício aeróbico com uma 
série de movimentos co-
reografados, realizado em um 
mini trampolim. Tem alto 
gasto calórico, melhora a ca-
pacidade cardiovascular, for-
talece os músculos inferiores 
e trabalha a coordenação 
motora.

DEFESA PESSOAL
Aula com movimentos de dif-
erentes artes marciais. O trein-
amento ajuda se defender da 
violência e do bullying. 
Desenvolve força, agilidade e 
coordenação motora.

ZUMBA
Aula de dança super animada 
com ritmo latino. Alivia o es-
tresse, acelera o metabolismo, 
auxilia o emagrecimento, for-
talece o coração, melhora co-
ordenação motora e a auto 
estima.

MUAY THAI
Arte marcial de alta inten-
sidade que trabalha técnicas 
de defesa pessoal. O trein-
amento melhora o condicio-
namento físico, dá mais força, 
agilidade, equilíbrio, aumenta 
�exibilidade e alivia o estres-
se.

MAT PILATES
Aula coletiva em solo, realiza-
da com auxílio da bola de pi-
lates. Melhora a �exibilidade, 
mobilidade articular, postura, 
alinhamento corporal. Alivia o 
estresse e prepara seu corpo 
para uma boa noite de sono.

ALONGAMENTO
Trabalha o relaxamento com 
exercícios e técnicas de cor-
reção postural. Prepara o 
corpo para as atividades físi-
cas, evitando lesões.

YOGA
Através da respiração, tra-
balha o autoconhecimento, 
paz interior, melhora a postu-
ra, �exibilidade e mantém 
você focado no presente. Aula 
que tem como foco a di-
minuição do estresse causado 
pelo dia a dia.

LOCALIZADA
Aula animada realizada com 
música que trabalha exer-
cícios com pesos e acessórios. 
Excelente para perda de gor-
dura localizada, coordenação 
motora e condicionamento 
físico.

ABDOMINAL
Aula com exercícios para o 
fortalecimento e de�nição da 
musculatura abdominal. Au-
menta resistência, queima cal-
orias e melhora o condiciona-
mento físico.

BIKE
Simulação de um treino de 
rua na bike. Aula com música 
e iluminação. Trabalha o 
condicionamento físico, siste-
ma cardiovascular, de�nição 
muscular, força, resistência e 
aumenta a disposição no dia a 
dia.

RITMOS
Aula de dança coreografada 
que incluem diversos ritmos e 
hits do momento. Melhora a 
consciência do movimento, 
postura, combate o estresse, 
aumenta a elasticidade e o 
humor.

CIRCUITO
Séries de exercícios dinâmicos 
que trabalham o corpo todo 
de uma vez. Exercícios feitos 
com o próprio peso do corpo 
combinado com acessórios 
fazem o circuito ser um ex-
celente aliado para perda de 
peso.

BODY PUMP
Aula ritmada que utiliza de 
barras e anilhas. Usando 
pesos leves e moderados com 
muita repetição, proporciona 
um treino completo para o 
seu corpo.
Auxilia na toni�cação muscu-
lar, queima de gordura e 
condicionamento físico. 

STEP
Aula super animada que con-
siste em subir e descer de 
uma plataforma no ritmo da 
música, juntamente com os 
movimentos dos braços. 
Ajuda na queima de gordura, 
coordenação motora e capaci-
dade cardiorrespiratória.


