
P9@Casa CFP9 METCON57

Treino de hoje com assinatura da Burpee Brasil, que 
está com uma promoção especial no site deles para 
galera do P9emCASA, entre no site CLICANDO AQUI 
e use o código “P9EMCASA” para ter 20% de 
desconto em qualquer compra sua! E no treino de 
hoje, você começa no estilo Endurance, faz uma 
força de deixar a perna tremendo, e encara o 
“Pikachu” no final! Boa terça galera... 

 

WARM-UP 
Nosso aquecimento vem na dinâmica de 3 rodadas de 20 
segundos de trabalho seguidos de 10 segundos de 
descanso, somando um total de 9 minutos. Já pegue um 
papel e uma caneta pois teremos 6 movimentos 
diferentes pela frente! Dois com foco nos ombros, outra 
dupla na amplitude de agachamento e posterior e a última 
para elevar o batimento cardíaco. 

3 Rounds of: 
Endurance Style (20” On / 10” Off) of: 

Chair Pose Walk Back and Forth 

Touching Toes on Plank 

Frog Burpees 

Squat Hold to Kneeling 

Hop Over the Equipment 

Touching Toes 

 

STRENGTH 
Membros inferiores para nossa porção de força da aula de 
hoje. Você deve realizar os dois movimentos (principal e 
acessório) com a perna direita e só depois mudar para a 
perna esquerda. Você terá um conjugado de Bulgarian 
com Cossack. Lembrem-se de antes de realizar estes 
movimentos com o peso, tentar achar o melhor 
posicionamento de base para que a amplitude do 
movimento seja total. Serão 4 rodadas para cada perna 
com 1’30” de intervalo entre elas. 

4 Rounds of: 
12 (R) + 12 (L) Goblet Bulgarian Squats  

12 (R) + 12 (L) Cossack Squats 

— Rest 90 seconds between rounds — 

 

WOD 
O treino de hoje irá “digievoluir” se é que você entende 
essa terminologia... Ou seja, ele começa com três 
movimentos em sua versão mais básica, e evolui a 
dificuldade deles 2 vezes. Como exemplo: um Muscle 
Clean, torna-se um Power Clean e termina em um Squat 
Clean. Serão 15 minutos nos quais você deve completar 
os 3 blocos de 3 movimentos para completar 1 rodada. 
Quantos rounds você irá ser capaz de fazer? Aproveite 
este WOD para entender a diferença entre as progressões 
dos movimentos e suas dificuldades. 

“Pikachu” by Burpee Brasil 
Rounds to Beat: 2 Rounds + 5 Reps 

15’ AMRAP of: 
12 Goblet Muscle Cleans 

16 Deadlifts 

20 Strict Presses 

12 Goblet Power Cleans  

16 Equipment Russian Swings  

20 Push Presses  

12 Goblet Squat Cleans 

16 Equipment Swings  

20 Jerks 

 

 
P9ABS 

No P9ABS de hoje teremos 4 rodadas de 15 repetições 
para cada lado de Zombie Crunches com apenas um 
braço. Caso seu peso não permita que você realizar este 
movimento, faça ele sem usar carga externa. 

4 Rounds of: 
15 (R) + 15 (L) One Arm Zumbie Crunches 

 
COACH’S CHALLENGE 

Vamos testar sua força isométrica em uma perna só? Você 
deve ficar contra parede com as pernas em 90°, na 
sequência estica uma das pernas e faça ponta de pés. 
Qual o máximo de tempo que você consegue segurar em 
casa lado? Iremos descobrir juntos :-) 

Max Effort of: 
One Leg Wall Sit 
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