
VIDA ATIVA NAS ILPIs

VidaAtiva
PROGRAMA

Projeto



O Projeto Vida Ativa nas ILPIs 
promoverá atividades físicas e 
sociorrecreativas para idosos 
residentes em instituições de 
longa permanência (ILPIs) 
conveniadas com a Prefeitura de 
Belo Horizonte. O projeto faz 
parte do Programa Vida Ativa, 
desenvolvido pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, para pessoas acima de 
50 anos. As ações do Programa 
estimulam a vivência de práticas 
corporais diversas e contribuem 
para a promoção da saúde, da 
autonomia e da integração social 
dos participantes.

APRESENTAÇÃO



OBJETIVOS 

Ofertar atividades físicas regulares para 
estimular a mobilidade física dos idosos.

Educar para o lazer e valorizar a cultura e os 
saberes dos idosos.

Promover a socialização e boa convivência 
entre os residentes das ILPIs.

Estimular, através das diferentes práticas 
ofertadas, a cognição e bem-estar dos idosos.



300 idosos residentes em 24 ILPIs

Idade superior a 60 anos

Sexo masculino e feminino

PÚBLICO BENEFICIADO



OFICINAS
Dança Sênior, Ginástica Adaptada e 
jogos alternativos 

PASSEIOS
Agenda de visitas aos equipamentos 
culturais da cidade

EVENTOS
Shows, festejos culturais e 
confraternização de fim de ano.

ATIVIDADES



METODOLOGIA

QUEM
300 idosas e idosos institucionalizados

QUANDO 
2 vezes por semana em cada 
instituição, durante 45 minutos

PERÍODO DE ATENDIMENTO
17 meses

Toda a comunidade envolvida 
com os cuidados aos idosos é 
impactada pelo projeto, 
incluindo amigos, familiares, 
voluntários e profissionais: ao 
todo mais de 1000 pessoas!

Toda a comunidade envolvida 
com os cuidados aos idosos é 
impactada pelo projeto, 
incluindo amigos, familiares, 
voluntários e profissionais: ao 
todo mais de 1000 pessoas!



Dedução fiscal do ICMS devido

Lançamento do projeto com presença de autoridades e representante do patrocinador, com divulgação
 à imprensa e por meio de canais de comunicação e mídias sociais da Prefeitura. 

Citação do patrocinador em releases e conteúdos distribuídos à imprensa.

Menção ao nome/marca do patrocinador em entrevistas concedidas por representantes da PBH.

Divulgação da logomarca e citação do patrocinador no texto de apresentação do projeto postado 
no site da Prefeitura.
 
Citação do patrocinador em publicações relacionadas ao projeto nas mídias sociais da Prefeitura.

Menção do patrocinador em eventos afins, destinados ao público do Programa Vida Ativa.

Banner de divulgação com as marcas do projeto e do patrocinador, em todas as instituições atendidas.

Inserção da marca do patrocinador nas camisas do projeto utilizadas pela equipe (educadores físicos e 
estagiários) e pelos idosos atendidos.

Ampliação do papel social do patrocinador em um projeto que melhora a qualidade de vida das 
pessoas assistidas nas ILPIs.

BENEFÍCIOS PARA O PATROCINADOR



UNIFORME
Malha PV Branca

Camisa com arte aplicada com transfer

APLICAÇÃO DA MARCA EM
PEÇAS PERSONALIZADAS



BANNER EM LONA 
90 X 130 cm

Impressão a laser

APLICAÇÃO DA MARCA EM
PEÇAS PERSONALIZADAS



VIDA ATIVA NAS ILPIS - COTAS DE PATROCÍNIO 

COTA  DE PATROCÍNIO/ 
INVESTIMENTO¹ 

OURO 
R$298.696,98 

PRATA 
R$179.200,00 

BRONZE 
R$119.500,00 

ABRAÇO 
Min. R$25.000,00 

Dedução Fiscal - ICMS   

Participação no lançamento do projeto, junto à 
autoridades e cobertura jornalística 

Banners oficiais 

Camisas  dos professores 

Camisas  para os idosos 

Sacolas  para materiais esportivos 

Divulgação da marca no website Portal PBH 

Divulgação da marca nas redes sociais da PBH 

Menção durante locução de eventos  afins  

Direito de distribuição de Flyers ² 

Direito de instalação de banner adicionais ² 

Direito de ativação de pontos ² 

Banner até 1m² 

Valor total do Projeto = R$ 298.696,98 

² Custo e responsabilidade do patrocinador – conforme especificado no Plano de Patrocínio.  

Espaço Superior Espaço inferior Espaço Inferior Espaço inferior P 

02 pontos 

¹ Serão aceitas propostas de apoio, por meio da  disponibilização de  materiais e serviços, com contrapartida a combinar. 

Valor mínimo para execução do projeto = R$ 104.543,95 

Frontal Manga Costas 

Frontal Manga Costas 

Espaço Superior Espaço Inferior P 



VALOR TOTAL
APROVADO

Projeto Vida Ativa nas ILPIs (Instituições de Longa Permanência) Captação de patrocínio por meio da Lei Estadual 
n° 20824/2013 (Lei de Incentivo ao Esporte) do Estado de Minas Gerais – Edital 01/2017

DESCRIÇÃO INVESTIMENTO 

R$ 219.911,18

R$ 47.438,10

R$ 1.478,00

R$ 29.869,70

Contratação de profissionais (coordenadores, 
professores e estagiários)

Compra de materiais para serem utilizados durante as 
atividades de ginástica, dança sênior e recreação

Confecção de materiais de publicidade e divulgação 
(sacola para bolas, uniformes para a equipe e banner)

10% reserva da SEESP

R$ 298.696,98VALOR TOTAL APROVADO PARA CAPTAÇÃO



ESPORTES
E LAZER

RealizaçãoIncentivo


