
      

 

Programa Qualidade de Vida da AABB-SP – 2021 
(Presencial e Virtual) 

 
 

Objetivo: Estimular a prática regular de atividade física, aumentar o 
relacionamento e melhorar a saúde e a qualidade de vida dos associados da 
AABB-SP. 
 
Público: Todos os associados da AABB-SP, a partir de 14 anos. 
 
Período: de 25 de maio a 31 agosto de 2021. 
 
Inscrição: O associado poderá se inscrever no Programa, a qualquer 
momento, por meio do link https://forms.gle/C4pEpHAQCGTmUrxz9; por 
telefone; ou presencialmente no Departamento de Esportes ou nas recepções 
do Edifício Academia.  
 
Para a efetivação da inscrição é necessário entregar, no Departamento de 
Esportes, 1 kg de feijão ou arroz para a campanha “AABB a Contra Fome” (em 
prol das famílias carentes da região). 
 
 
A programação do “Programa Qualidade de Vida” contará com: 
 
- Lives semanais de diversas modalidades 
 
- Lives e vídeos gravados mensais com orientação de profissionais 

especializados de: Educação Física, nutricionista, médico e psicólogo. 
 
- Orientação personalizada sobre qualidade de vida e exercícios físicos 

agendados por WhatsApp ou videoconferência. O associado poderá solicitar 
pelo link: https://forms.gle/cazitbrgFh81g9qe8 

 
-    Eventos virtuais e presenciais  
  
- Desafios como “Redução de peso” e participação em atividades, com 
premiações 
 
Acompanhem no site a programação semanal/mensal das atividades. 
 

https://forms.gle/C4pEpHAQCGTmUrxz9
https://forms.gle/cazitbrgFh81g9qe8


Desafio de Redução do peso: Sistema de pesagem em que o participante 
deverá informar seu peso inicial (01 a 20 de junho) e novamente no final do 
Programa (20 a 30 de agosto). 
O associado poderá se pesar na balança da Sala de Musculação ou, se preferir, 
enviar uma foto se pesando, com o registro do leitor da balança, pelo WhatsApp 
do Departamento de Esportes (11)99423-9958, juntamente com o nome 
completo e o número de associado. 
Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria: masculino e 
feminino com maior % de perda de peso. 
 
 
Desafio de Participação em eventos: Sistema de pontuação nas 
participações dos eventos organizados pela AABB-SP de forma presencial ou 
virtual, durante todo o “Programa Qualidade de Vida”. 
O associado deverá informar seu interesse em participar. A cada participação 
nas lives (3 pontos), aulas abertas presenciais (5 pontos) e eventos/desafios 
(10 pontos), será computada uma pontuação específica. 
Os três primeiros colocados de cada categoria masculino e feminino serão 
premiados. 
 
Premiações para os Desafios: 
1º lugar: Troféu + Vale 60 dias de academia grátis + brinde especial + 1 mês de 
Passaporte do Boliche 
 
2ºs e 3ºs lugares: Troféu + Vale 30 dias de academia grátis + brinde especial + 
1 vale hora de Boliche  
 
A solenidade de entrega das premiações, em função da pandemia, poderá 
ocorrer individualmente no Departamento de Esportes, em horário combinado 
com os premiados. 
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