


OBJETIVO

O projeto tem por fi nalidade conscientizar a população 

sobre a importância da prática do esporte e lazer para a 

manutenção de uma vida saudável.

É um projeto diferenciado, pois une toda a população local 

e das regiões próximas em torno do esporte, fi tness, lazer, 

prevenção da saúde e promoção da qualidade de vida, 

visando estimular a prática diária de atividade física, a 

integração entre crianças, adolescentes, adultos e melhor 

idade, de ambos os sexos e de todas as classes sociais.

Depoimento dos visitantes:

“ O VidAtiva é uma oportunidade para as pessoas 

avaliadas diagnosticarem algumas patologias 

desconhecidas.
”

“ O projeto tem como principal objetivo a 

conscientização dos benefícios da prática constante 

da atividade física. ”

O grande evento do esporte brasileiro que benefi cia diretamente 

5.000 habitantes por fi nal de semana, perfazendo um total de 

15.000 benefi ciados.



A importância do evento

O evento acontecerá em 6 cidades do estado de São Paulo. 

Os locais para instalação das arenas são áreas específi cas 

municipais administradas pela Prefeitura da cidade.

Desta forma as ações visam demonstrar ao cidadão seu 

direito garantido de acesso ao esporte e lazer, bem como 

mostrar as ferramentas e importância da sua utilização em 

seu cotidiano.

O VidAtiva em números

Atendimento médio de 5.000 pessoas por dia, entre espectadores  

  e participantes, conforme descrição abaixo (por dia de evento):

- Aula de ritmos ............................... – 1.000 pessoas

- Aula de tai chi chuan...................... – 1.000 pessoas

- Caminhada..................................... –    500 pessoas

- Alongamento.................................. – 1.000 pessoas

- Exame de medição de pressão....... – 1.500 pessoas

- Avaliação física............................... –    200 pessoas

- Equipamentos de ginástica............ –    500 pessoas

- Avaliação Nutricional..................... –    500 pessoas



A valorização da Saúde

Este projeto visa desenvolver na população (crianças, 

adolescentes, adultos e idosos) o hábito da prática de 

atividade física diária, como instrumento imprescindível 

para a qualidade de vida e em conseqüência a manutenção 

de uma vida saudável, na medida em que ensina e orienta 

para a continuidade de atividades físicas após o término 

do evento.

Além de aliar o esporte ao meio ambiente, como ferramenta para 

preservação da natureza.

Este projeto em edições anteriores proporcionou diagnósticos 

de patologias desconhecidos pelos avaliados, proporcionando a 

oportunidade de prevenção e tratamento.



         A integração familiar

A prática de esportes e lazer valorizam o cidadão auxiliando-o 

na inserção social, além de proporcionar oportunidade de 

reconhecimento de seus potenciais.

Ao ser realizado aos fi nais de semana, o evento oferece a família 

paulistana a oportunidade de integração e sociabilização nas 

suas horas de lazer, uma vez que oferece atividades voltadas a 

todas as faixas etárias, além de avaliar a saúde da população.

As atividades desenvolvidas também estimulam o trabalho em 

equipe, como medida de integração social.



O conjunto de ações

Ao chegar ao local do evento, o participante se dirigirá a 

lona de credenciamento, onde receberá orientação de como 

o Projeto Vidativa funciona.

Poderá fazer os exames disponíveis e/ou participar das 

atividades esportivas nos equipamentos de Ginástica, 

devendo se inscrever. Também poderá participar livremente 

das aulas que acontecem nas arenas.

Todas as atividades são desenvolvidas por profi ssionais 

altamente qualifi cados, que fazem parte de uma equipe 

multidisciplinar treinada e integrada especifi camente para o projeto, 

composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, professores de 

educação física e esportistas.

Desta forma, através da promoção de um conjunto de ações, a 

população tem a oportunidade de conhecimento de novas técnicas 

e métodos para o desenvolvimento das atividades desportivas, 

aliadas a nutrição e a prevenção de problemas de saúde, tais como 

de resistência aeróbica, anaeróbica, equilíbrio, ritmo, coordenação 

motora, velocidade de reação, elasticidade e agilidade.



1) Atividades de palco | Aulas de:

- Ritmo

- Tai Chi Chuan

- Caminhada

- Alongamento

- Aula localizada

2) Aula de ginástica em sala própria de 144 m²

- Atividades coordenadas por
profi ssionais de educação física.

3) Avaliação em tendas de 6x6 m²

- Avaliação Nutricional

- Pressão Arterial

- Avaliação Física

- Diabetes e Colesterol

- Orientação de Atividade Física

4) Secretária

- Para inscrição dos participantes
nas avaliações e na sala de musculação
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