
PLANEJAMENTO 

O CAMINHO PARA O 
RESULTADO 



QUEM SOMOS 

 Academia Bio Aventura surgiu em outubro de 2011, muitas 
tranformações ocorreram até o momento, sempre desenvolvemos 
nossas ações pensando em beneficiar nossos clientes, hoje 
contamos com atendimento nutricional, quick massagem e mais 
de 14 modalidades, ainda desenvolvemos várias ações tais como 
de sustentabilidade e sociais, focamos as arrecadações das ações 
sociais para ong GAVI e destinamos 1% da renda bruta a mesma 
entidade. Somos mais do quê uma academia, somos um centro de 
excelência em saúde e bem estar. 



COMO CHEGAMOS AQUI 

      Nos tornamos referência em nossa área por transformar em 
realidade o sonho do emagrecimento de nossos clientes, que 
tinham em mente ser impossível essa concretização. Por isso, 
nosso foco se voltou para mudança de comportamento, podendo 
revelar que a primeira barreira para o emagrecimento estava na 
mente de cada um, e não no físico.  

Na Academia Bio Aventura Realizamos um trabalho 
multidisciplinar, agregando, Nutrição, Fisioterapeuta e 
Massoterapia, tudo sempre para tornar realidade o sonho do 
emagrecimento.



PARABÉNS PELA ESCOLHA! 

      Poucas são as pessoas que, no ritmo em que vivemos, param 
para dar atenção ao que é mais importante na vida: Sua própria 
SAÚDE! 
Se você está aqui, é porque tomou uma grande decisão e 
agradecemos a confiança em fazermos parte dessa importante 
escolha. 

       Você já deve estar ciente que o caminho que decidiu trilhar 
vai transformar, não só o seu corpo, como também sua rotina, sua 
mente, dinamismo e até sua relação com o meio em que vive. E 
por que tudo isso? Porque para conquistar o seu potencial 
máximo de resultados nesse programa, é muito importante que 
esteja firme no seu objetivo, pois vamos te desafiar a algo 
imprescindível para alcançá-lo:  



OBJETIVO 

Aprenda de forma simples e direta, 
como aumentar o seu desejo pela 

conquista dos seus objetivos. 

          A quantidade de coisas para fazer é um dos principais 
fatores para destruir o senso de propósito das pessoas. É 
muito comum encontrar pessoas que acabam sufocadas 
pelas próprias tarefas e, em consequência disso, não são 
capazes de traçar um objetivo claro para alcançar. Por isso, 
disponibilizamos algumas ferramentas de Coaching que 
podem contribuir no seu processo de emagrecimento. Não 
adiantaria apenas lhe passar uma dieta e te colocar a praticar 
exercícios físicos.  
         Se você não estiver equilibrado emocionalmente e ter 
uma boa organização, não conseguirá manter sua base 
alimentar e muito menos a continuidade nos treinos. 



1º – DETERMINE UM OBJETIVO 

É muito importante ter em mente um objetivo 

claro, mensurável, realista, relevante e temporal. 
Esse passo é o mais importante, pois, a partir deste 

poderá criar estratégias para alcançá-lo. 

          Para entender se seu objetivo está claro, é preciso 
identificar se é possível mensurar, por exemplo: “quero 
eliminar 10 kg de gordura corporal”. É mensurável, 
através de uma avaliação física funcional. “Quero 
melhorar minha qualidade de vida”. Primeiro precisamos 
identificar o conceito de qualidade de vida. Após 
identificar e verificar em qual nível se encontra 
atualmente, é necessário estabelecer qual o nível que 
quer atingir. Lembrando que quando falamos em 
qualidade de vida, abrimos um leque enorme, que pode 
interferir no resultado.  

Portanto, é interessante estabelecer uma outra 
forma de mensurar o objetivo. Se qualidade de vida pra 
você retrata vestir uma numeração de roupa menor, 
então trace seu objetivo pela numeração de roupa que 
veste atualmente, pois quando conseguimos identificar 
que estamos atingindo nossos objetivos, nos 
fortalecemos, elevando nossa autoestima e nos 
proporcionando “felicidade”. 

          Um segundo passo, é dividir seu objetivo em 
pequenas metas, assim, dará atenção as suas 
necessidades em cada período, tendo como foco o 
objetivo final. E por fim, o mais importante, estabelecer 
valores ao seu objetivo.  



MÉTODO SMART 

Específica 
Toda meta precisa ser facilmente entendida por 
qualquer pessoa, portanto seja específico. Quero 
emagrecer. Quanto? Qual medida de roupa quer usar? 

S 

Mensurável 

Toda meta precisa ter uma forma de medir se o 
objetivo foi ou não alcançado. Quero emagrecer 10 
kg em Gordura Corporal, portanto preciso refazer a 
avaliação para identificar o resultado. 

M 

Atingível 

Sua meta é viável? De nada adianta ter uma meta 
se não puder atingi-la  com os recursos disponíveis 
que tem. Quando falamos de emagrecimento isso 
é muito comum acontecer. Responda, quantas 
pessoas que você conhece atingiram um objetivo 
como esse?  

A 

Relevante 

Uma meta precisa ser real e relevante. Porque 
você quer emagrecer 10 kg? O que vai mudar 
na sua vida se atingir o objetivo?  

R 

  Temporal 
Em quanto tempo terá que atingir esse 
objetivo? 

T 

Responda aqui. 
___________________________________________________________ 

Responda aqui. 
___________________________________________________________ 

Responda aqui. 
___________________________________________________________ 

Responda aqui. 
___________________________________________________________ 

Responda aqui. 
___________________________________________________________ 



Subdivisão do objetivo. 

Data inicial _____________ 
Resultado esperado 1 
Data Final ______________ 
Resultado obtido_____________ 

Data inicial _____________ 
Resultado esperado 2 
Data Final ______________ 
Resultado obtido_____________ 

Data inicial _____________ 
Resultado esperado 3 
Data Final ______________ 
Resultado obtido_____________ 

Data inicial _____________ 
Resultado  Final 
Data Final ______________ 
Resultado obtido_____________ 



A ORGANIZAÇÃO E O PLANEJAMENTO 
SÃO FUNDAMENTAIS PARA 

OBTENÇÃO DOS RESULTADOS 

PLANEJAMENTO 
E ORGANIZAÇÃO 

Todos nós planejamos com rigor, pois sempre que pensamos 
antes de fazer algo, de certa forma, estamos planejando.  

          O planejamento é decidir o que farei agora e o que 
farei depois, juntamente a isso, vem as condições para tal. 
Esse fazer agora e o depois, implica no exercício de uma 
relação dialética entre o saber e o poder, assim, a articulação 
entre o que pensamos e o que realizamos. 

Entenda as diferenças: 

O que é Planejamento: 
      Capacidade de pensar antes agir; capacidade de 

discriminar o que vem primeiro e o que vem depois; dialética 
do saber e poder; capacidade de articular pensamento e 
ação 

O que é Organização: 
      Organização é uma combinação de esforços individuais 

que tem por finalidade realizar propósitos coletivos.  



1º – CRIAR UM PLANO DE AÇÃO 

CRIAR UM PLANO DE AÇÃO CONSISTE EM PLANEJAR E 
ESTRATEGIAR O CAMINHO QUE LEVARÁ VOCÊ AO SEU 

OBJETIVO.  

Quais pessoas serão envolvidas nesse meu projeto de 
emagrecimento? (pai, mãe, filhos, cônjuge, amigos, colegas de trabalho)

1_______________________ 4________________________ 
2_______________________ 5________________________ 
3_______________________ 6________________________ 

Como elas poderão te ajudar? 

1___________________________________________________
2___________________________________________________
3___________________________________________________ 

4___________________________________________________ 

5___________________________________________________ 

6___________________________________________________ 

O que eu preciso para começar? (Organizar minha rotina, mudar meu 
horário de trabalho, comprar um calçado adequado, organizar minha base alimentar) 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Nas linhas abaixo, descreva o que precisa ser feito e quando 
será feito. 

1___________________________________data____________ 

2___________________________________data____________ 

3___________________________________data____________ 

4___________________________________data____________ 



2º passo  - ORGANIZAÇÃO 
DO PLANEJAMENTO 

ALIMENTAR 
A organização do planejamento alimentar é de extrema 

importância para  criar um novo hábito. Após ter em mãos o 
planejamento alimentar programado pelo nutricionista, é 
necessário a criação do cardápio semanal e a lista de compras. 
Como no exemplo a frente, aconselho criar um cardápio semanal. 
Oriento não ser repetitivo, desta forma não será necessário fazer 
alterações semanalmente. Após a criação do cardápio semanal, é 
necessário elaborar a lista compras, marcando apenas os 
ingredientes necessários para a preparação de cada prato. Não 
tendo com facilidade outros itens, ficará mais fácil gerenciar seus 
sabotadores.  

       A programação do cardápio semanal gera uma antecipação 
nas escolhas dos melhores pratos, podendo se programar para 
eventuais compromissos que podem surgir durante a semana, 
gerando um conforto e customizando o tempo. 

A FIM DE PROPORCIONAR PRATICIDADE E ESTIMULAR A 
UM NOVO HÁBITO SUGIRO QUE: 

- Estipule um ou dois dias da semana para fazer suas compras,
assim terá produtos frescos como frutas, verduras e legumes. 

- Reserve no mínimo duas horas para comprar e organizar suas
compras, lave os produtos antes de estocar nas fruteiras ou na 
geladeira. 

- Armazene alguns produtos já pré-preparados. A cebola pode
ser armazenada na geladeira, já picada ou em fatias, deixando-a 
organizada de acordo com o cardápio elaborado. O alho pode ser 
armazenado na geladeira amassado ou batido no processador. Já 
o cheiro verde, deverá ser armazenado no FREZZER, já picado. 

       Adotando essas pequenas medidas irá ganhar tempo no seu 
dia a dia. 



3º passo  - PREPARAÇÃO DO CARDÁPIO 
ALIMENTAR 

Nosso objetivo a fazê-lo cultivar um novo hábito alimentar; 
Partindo do princípio, descasque mais e desembale 
menos,criamos uma tabela onde você está livre para escolher os 
alimentos que mais te agrada. 

A REEDUCAÇÃO ALIMENTAR ESTÁ DIVIDIDA EM 3 ETAPAS. 

1 - DESINTOXIÇÃO CELULAR (Dieta Detóx) 
2 - INTRODUÇÃO  E CONTROLE 
3 - LIBERDADE  =  CONTROLE 

O que é uma dieta DESINTOXICANTE 

A dieta desintoxicante ou dieta detox (desintoxicação celular)  visa 
incluir alimentos diuréticos na alimentação a fim de eliminar 
toxinas do organismo e balancear a quantidade e a qualidade dos 
nutrientes consumidos. Trata-se da inclusão cardápios com baixo 
índice de carboidrato e sucos feitos com produtos naturais, 
como legumes, frutas e verduras, itens ricos em água e fibras. 

Essa não é uma dieta específica de emagrecimento, mas sim de 
desintoxicação.  

O suco detox, deve fazer parte de uma dieta saudável. Adicionando 
um copo por dia, você ajuda o organismo a funcionar melhor e, 
assim, fica mais fácil perder peso. 

Agora que você já sabe a origem e para que serve um suco detox, 
vamos falar sobre os benefícios que ele traz para a saúde. 

Os benefícios do suco detox 

Se consumido diariamente, o suco detox, além de ajudar na 
limpeza do organismo, devido às várias misturas de alimentos 
naturais, também traz imensos benefícios à saúde. Veja alguns: 

Diminui a retenção de líquidos: por ser diurético, o suco ajuda 
eliminar o sódio do organismo e diminui a retenção de líquidos e o 
inchaço; 

Previne o envelhecimento precoce: os antioxidantes presentes nos 
ingredientes auxiliam a combater os radicais livres e, assim, 
prevenir o envelhecimento precoce; 

Auxilia no processo de emagrecimento: por ser desintoxicante e 
diurético, o suco detox ajuda a desinflamar o organismo e, devido 
à combinação de alimentos ricos em fibras e alguns termogênicos, 
é um ótimo aliado na perda de peso. 
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4 receitas de suco DETOX para você 

1. Suco verde detox de couve com gengibre
Ingredientes 

3 folhas de couve; 
1 copo de suco de laranja natural; 

1 pedaço de gengibre; 
1 litro de água. 

Modo de preparo 
Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata com a água. Feito isso, coe, 

adicione gelo e beba em seguida. 

Benefícios da couve 
A couve está na lista dos alimentos mais saudáveis do mundo: é um 

excelente anti-inflamatório e antioxidante, tem propriedades 
antivirais e antidepressivas. Rica em vitaminas A, K, C, B6, B1, B2 e 

B3 e nutrientes, como cálcio, potássio, ferro e fósforo, a couve 
também tem ácido graxo ômega 3, fibras e proteínas. 

2. Suco detox com cenoura, maçã e beterraba
Ingredientes 

1 cenoura com casca; 
1 maçã com casca ou 1 copo de suco de maçã pronto; 

1 beterraba; 
1 litro de água. 

Modo de preparo 
Lave bem todos os ingredientes e bata com a água no liquidificador. Feito isso, 

coe, adicione gelo e beba em seguida. 

Benefícios da maçã 
A maçã é rica em vitaminas B, C e E e tem alta concentração de fibras, 

em especial a pectina, uma fibra que auxilia no controle da 
glicemia. A fruta ajuda na digestão, na prevenção de colesterol, 
alivia problemas gastrointestinais, dá saciedade e tem poucas 

calorias. 
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3. Suco detox de abacaxi com hortelã

Ingredientes 

1 fatia de abacaxi; 

1 copo de água de coco; 

hortelã a gosto; 

raspas da casca de 1 limão; 

gelo. 

Modo de preparo 
Raspe a casca do limão e reserve. Depois, junte os demais ingredientes e bata no liquidificador. 

Ao final, sirva em um copo com gelo e salpique as raspas de limão por cima. 

Benefícios do abacaxi 

O abacaxi é rico em fibras (como a pectina), vitaminas A, B e C, nutrientes 
(como magnésio, ferro, potássio e cálcio) e em uma enzima chamada 

bromelina. 

A bromelina ajuda na quebra das proteínas, auxiliando o processo digestivo, 
a redução do inchaço e de inflamações, os distúrbios gastrointestinais e 

na perda de peso. 

4. Suco detox de pepino, maçã e cenoura

Ingredientes 

½ cenoura com casca; 

1 maçã; 

½ pepino com casca; 

1 colher de chia; 

1 folha de couve; 

200 ml de água de coco; 

hortelã a gosto. 

Modo de preparo 
Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata. Feito isso, coe e sirva com gelo. 

Benefícios do pepino 

Fonte de vitaminas do complexo B e C, o pepino também é rico em 
nutrientes, como ferro, sílica, lignanas e flavonoides. Além disso, 

tem poucas calorias e 95% de sua composição é água. É um excelente 
antioxidante, diurético natural, anti-inflamatório e ajuda a prevenir 

várias doenças, como câncer, problemas no coração e diabetes. 



4º passo  - ENTENDENDO O CARDÁPIO 

A base alimentar está dividida em três listas, Lista Verde, Lista 
Amarela e Lista Vermelha. 

Após iniciar o treinamento sugerimos iniciar imediatamente o  
controle alimentar. Durante os 5 primeiros dias deverá se 
alimentar apenas com alimentos da Lista Verde 

Podendo fazer até 6 refeições dia, conforme sua saciedade. 

Após o quinto iniciar inicia a introdução dos alimentos da Lista 
Amarela, a introdução desses alimentos devem seguir uma 
crescente durante as 3 primeiras semanas. 

Na primeira semana após a desintoxicação acrescentar meia 
porção em duas das refeições da semana., com intervalo de 2 a 3 
dias entre cada refeição. 

Na segunda semana da Lista Amarela acrescentar 2 porções em 
duas refeições da semana, com intervalo de 2 a 3 entre as 
porções. 

Na terceira semana pode-se acrescentar mais uma porção da 
Lista Amarela em seu cardápio, mantendo um intervalo de no 
mínimo 40 horas entre as refeições. 

Manter essa base nutricional, com pequenas variações e muita 
hidratação, cerca de 40 ml de água por kg de peso corporal por 2 
meses. 

Após esse período é liberado a inserção de uma porção pequena 
por semana dos itens da Lista Vermelha. 

Para um acompanhamento mais individualizado aconselhamos 
uma consulta Nutricional com dos nossos nutricionistas parceiros. 

Contatos do Nutricionista. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Tabela Verde 

Farinhas e 
Cereais 

Gorduras Proteínas 

- Farelos de
trigo, soja e
aveia
- Granola

-Azeite de Oliva
- Manteiga
- Nata

- Carnes
bovinas
-Aves
- Suíno e Ovino
(Pernil ou
lombo)
- Frutos do Mar
- Peixes
- Ovos
- Queijos e
derivados
- Iorgurte
Natural

Legumes e 
Verduras 

Frutas e 
Verduras 
Diversos 

-Abóbora com
casca
- Abobrinha
- Beterraba
crua
- Cenoura
- Pepino
- Palmito
- Brócolis
- Brotos em
geral
- Chuchu
- Ervilha natural
- Lentinha
- Pimentão
- Quiabo
- Vagem
- Verduras e
folhosas em
Geral

Abacaxi 
Acerola 
Caju 
Figo 
Kiwi 
Limão 
Maça Verde 
Marácuja 
Melão 
Morango 
Pêssego 
Tangerina 
Tomate 

Sementes e 
Castanhas 

Amaranto 
Amêndoas  
Avelã 
Castanhas em 
geral 
Gergelim 
Linhaça 
Nozes 
Semente de 
Chia ou Girassol 



Tabela Amarela 

Farinhas e 
Cereais 

Proteínas Frutas e 
Verduras 
Diversos 

-Farinhas
Integrais
- Trigo para
quibe
- Receitas Low
Carb

-- Embutidos 
como salame, 
linguiças 
defumadas e 
bacon 

-Ameixa
amarela
- Ameixa
vermelha
- Caqui
- Laranja
- Maçã
Vermelha
- Manga
- Melância
- Nectarina
- Mexirica
- Uva

Legumes e 
Verduras 

Sementes 
Castanhas 

- Sementes
- Castanhas
- Amendoim
- Castanha de
Caju

- Abóbora sem
casca
- Feijão
- Milho verde
Cozido
- Cenoura
Cozida
- Beterraba
Cozida

Gorduras

-Óleos vegetais
- Requeijão

Consumir com moderação,  
seguindo as orientações do 4º passo 



Tabela Vermelha 

Farinhas e 
Cereais 

Proteínas Frutas e 
Verduras 
Diversos 

-Pães em geral,
integral ou
branco.
- Massas em
geral, integrais
ou  brancas

-Em geral - Açai
- Água de coco
- Banana
- Frutas secas
- Mamão
-Sucos de frutas
com adoçante.

Legumes e 
Verduras 

- Aipim
- Batata doce
- Pinhão
- Batata Salsa
- Inhame

Sementes 
Castanhas Gorduras 

- Amendoim
industrializado

-Margarina

Consumir com moderação,  
seguindo as orientações do 4º passo 

Acredite no seu potencial, mantenha um 
equilíbrio alimentar e de treinamento e  

viva  o prazer da conquista. 



Para alavancar seus resultados nesse inverno
use o Free Pass e ganhe 10 aulas aqui na 

Academia Bio Aventura!
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