
VEM PRA ACADEMIA
PROJETO



APRESENTAÇÃO

O projeto “Vem para Academia” faz 
parte do programa Caminhar, 
desenvolvido pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Tem 
como objetivo promover o acesso à 
prática regular e supervisionada da 
atividade física, contribuir para a 
melhoria da aptidão física e da saúde 
e estimular o uso das Academias a 
Céu Aberto (ACAs), por meio da 
prática de exercícios seguros, 
diversificados e atrativos, tanto para 
os beneficiários do projeto, que se 
tornarão multiplicadores, quanto para 
os demais frequentadores.



OBJETIVOS 

Contribuir para a melhoria da aptidão física e da 
saúde dos participantes, auxiliando na redução 
dos índices de sedentarismo e seus agravos.
 
Promover o acesso à prática supervisionada de 
atividade física, ofertando 720 vagas em 12 
Academias a Céu Aberto distribuídas 
territorialmente em Belo Horizonte. 

Promover a apropriação dos locais onde estão 
instaladas as Academias a Céu Aberto, como 
espaços destinados à prática de atividade física.



PÚBLICO BENEFICIADO

Adultos e idosos, a partir 
de 18 anos de idade, 
aptos para a prática de 
atividades físicas.



ATIVIDADES

Etapa 1 - Seleção das Academias
Belo Horizonte conta com mais de 400 Academias a 
Céu Aberto mantidas pela Prefeitura. Para o 
projeto, serão selecionadas 12 unidades, 
conforme critérios de territorialidade, espaço 
físico, condições de uso, vulnerabilidade social, 
entre outros.
Etapa 2 - Inscrição
60 vagas para cadastro imediato, por Academia, 
mais lista de espera. 
Etapa 3 - Cadastro/Triagem 
Triagem de riscos e restrições para a prática de 
atividades físicas e cadastro individual.
Etapa 4 - Avaliação Física
Avaliação física (antropométrica e de indicadores de 
saúde) e testes do nível de condicionamento 
(flexibilidade, capacidade aeróbica e força).
Etapa 5 - Programa
Programa de Atividades físicas e aula extra mensal 
de integração e socialização.



EXECUÇÃO PREVISTA

Quem: 720 alunos - jovens, adultos e idosos.

Onde: 12 Academias a Céu Aberto, em todas as 
regionais de Belo Horizonte.

Quando: 3 Turmas (07h15, 08h05 e 8h55), 
duas vezes por semana.

 Período de atendimento: 12 meses.

 Mais de 70.500 Atendimentos!



BENEFÍCIOS PARA
O PATROCINADOR

As diversas ações de 
divulgação do projeto vão 
gerar visibilidade, 
assegurando ao patrocinador 
o retorno de uma imagem 
positiva para a empresa, 
uma vez que estará 
associada a um projeto de 
cunho social que promove a 
atividade física, a qualidade 
de vida e a saúde. 



Lançamento do projeto com a presença de autoridades e imprensa, dando o devido 
destaque para o patrocinador. 

Divulgação constante do projeto e da marca do patrocinador para toda a imprensa 
e a população de Belo Horizonte, por meio de produção de ações de comunicação 
institucional.

Menção ao nome/marca do patrocinador em entrevistas.

Produção e divulgação de cartazes e folhetos sobre o projeto, com a marca 
do patrocinador.

Conteúdo fixo de apresentação do projeto no site da Prefeitura, com menção 
ao patrocinador.  

Inserção da marca do patrocinador em peças do projeto, como agasalhos, 
camisetas, bermudas, calças, sacolas, bolsas, garrafas tipo squeeze e wind banner 
nas 12 academias, cujo fluxo diário é de milhares de pessoas.

CONTRAPARTIDA



PEÇAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS

DESCRIÇÃO 

CAMISA

CALÇA

SACOLA

AGASALHO SQUEEZE

ADESIVO

CARTAZ

FLYER

WIND BANNER

BERMUDA

BOLSA

 IMÃ 



PEÇAS COM A MARCA DO PATROCINADOR
E DOS REALIZADORES
EXEMPLOS DE PEÇAS COM A MARCA 
DO PATROCINADOR E DOS REALIZADORES

Banner



EXEMPLOS DE PEÇAS COM A MARCA 
DO PATROCINADOR E DOS REALIZADORES

Squeeze



EXEMPLOS DE PEÇAS COM A MARCA 
DO PATROCINADOR E DOS REALIZADORES

Wind Banner



VALOR TOTAL 
APROVADO

DESCRIÇÃO INVESTIMENTO 

R$ 755.587,44

R$ 93.043,89

R$ 159.599,88

R$ 39.644,58Confecção de materiais de publicidade e divulgação

R$ 1.047.875,79VALOR TOTAL APROVADO PARA CAPTAÇÃO

Contratação de profissionais (professores e estagiários)

Compra de materiais e equipamentos para serem 
utilizados durante as atividades físicas

Contratação de serviço de transporte

Projeto "Vem para Academia - n° 1814302-40, aprovado para captação por meio da 
Lei Federal 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte) do Ministério do Esporte.



COTAS DE PATROCÍNIO



MINISTÉRIO DA
CIDADANIA

Realização Incentivo


