Um novo conceito em
entretenimento educativo

Quem Somos
A CSV Educação Digital Ltda é pioneira no desenvolvimento de
ferramentas educativas de impacto socioambiental. Nosso
principal objetivo é ajudar crianças e adultos a se tornarem
cidadãos mais conscientes e seguros por meio de tecnologias
psicopedagógicas e práticas socioeducativas.

Propósito
Ensinar e conscientizar de forma divertida crianças e adultos sobre a importância nos
diversos seguimentos de educação, segurança no trânsito e cuidados com meio ambiente.
Somos colaboradores da campanha mundial promovida pela ONU em 2011 com o
objetivo de reduzir em 10 anos até 50% dos acidentes de trânsito causados pelo ser
humano, no Brasil e no mundo.

Levando cidadania a todos
As crianças e os adolescentes serão os cidadãos do futuro.
Portanto, a construção de atitudes éticas e morais devem
começar o mais cedo possível. As aprendizagens e os
valores construídos na infância e na adolescência ﬁcam
guardados na memória e são usados por toda vida.

Aprender brincando
é mais divertido

Parceiros
O Clubinho Salva Vidas está presente nos principais canais de mídia digital e possui parceria
com grandes empresas socialmente responsáveis.
Acreditamos na força da união e trabalhamos juntos na construção de um mundo melhor,
mais seguro, divertido e sustentável.

Produtos

Portal de Jogos
Educativos gratuitos

Aplicativos

Baixe jogos e desenhos musicais inéditos onde as
crianças aprendem brincando.

Faça novos amigos pelo mundo, conquiste medalhas e
conheça todas as aventuras e desaﬁos que preparamos
para vocês.

Teatro

Você nunca viu nada igual! Um show de entretenimento
educativo!

www.clubinhosalvavidas.com.br

Palestras Motivacionais

Prefeitura Municipal
de Teresópolis

Revistas, Gibis e DVDs Musicais
Além de gibis e revistas para colorir, as crianças podem
levar para casa um DVD com 15 animações musicais
inéditas para assistirem com seus amigos e familiares.

Colégio São Paulo

Palestras motivacionais e socioeducativas
segurança no trânsito e cidadania.

sobre

Contrate agora nossa palestra SALVANDO VIDAS E
MOTIVANDO PESSOAS e tenha colaboradores mais
conscientes e seguros. Aﬁnal de contas, quanto vale
uma vida pra você?

Contação de Histórias
Leve agora para sua escola um dos projetos mais premiados do Brasil. As crianças vão amar!
Vamos brincar e ensinar de forma lúdica conceitos de
educação no trânsito, cidadania e meio ambiente.

Michael Sullivan e Anayle Sullivan
compõem e cantam 10 músicas
inéditas e exclusivas para o novo
DVD do Clubinho Salva Vidas

Michael Sullivam compôs
muitos sucessos infantis que
ﬁcaram conhecidos mundo
afora, entre eles estão: Xuxa,
Angélica, Mara Maravilha, Os
Trapalhões, Família Dinossauro,
He-man, Thundercats, Tv
Colosso entre outros.

Testemunho de uma mãe que conseguiu salvar seu
ﬁlho depois que assistiu a uma palestra do
Clubinho Salva Vidas.

Mais de 50 mil pessoas já
assistiram nossas
palestras sobre educação
e segurança no trânsito,
isso resultou em diversos
testemunhos de pessoas
que tiveram uma
segunda chance. Faça
parte da mudança. Seja
um parceiro
patrocinador e ajude a
salvar vidas.

Premiações e
Reconhecimentos
Medalha George March 2012
Prêmio concedido pela Câmara
Municipal de Teresópolis pelos
relevantes serviços prestados à
comunidade

Rio Info
2014
Vencedor da maior feira de
tecnologia do País, com o
projeto Clubinho Salva Vidas
na categoria games

Moção Honrosa Câmara dos
Deputados do Estado do Rio
de Janeiro

Maratona de Negócios
Sociais Sebrae – RJ

Prêmio concedido em 2014
pelos importantes serviços
prestados à sociedade com a
criação do Projeto Salva Vidas no
Trânsito e o Clubinho Salva Vidas

Vencedor em 2014, com o
projeto de
empreendedorismo de
impacto social
Clubinho Salva Vidas

UKTI
Tech Week
Em 13 de Março de 2014, o
Clubinho Salva Vidas
participou de um concurso
que aconteceu, na sede da
RioSoft, sendo classiﬁcado
entre os 10 projetos mais
inovadores do Estado do
Rio de Janeiro e foi
convidado pelo consulado
da Inglaterra para uma
missão de uma semana
organizada pela UKTI no
Tech Week.

Prêmio LIONS de Educação para o Trânsito
2013

Clubinho na mídia

Fazendo a diferença
Através de jogos educativos, desenhos musicais,
palestras e teatros você conecta sua marca ou produto a
uma audiência selecionada por pais que se dedicam à
educação de seus ﬁlhos, professores que integram
tecnologia às salas de aula e às crianças que aprendem
brincando conceitos de educação no trânsito, cidadania
e cuidados com o meio ambiente.

Parcerias
Temos muito orgulho de ser um dos projetos infantis mais premiados do Brasil.
Buscamos parceiros que acreditem em negócios socialmente responsáveis e que possam
contribuir para um mundo mais justo, igualitário e feliz.

Não perca essa oportunidade, faça parte da mudança e ajude a salvar
vidas brincando!!!

Cotas de Patrocínio Diamante
1

Exclusividade da marca do
parceiro patrocinador em
destaque no portal de jogos
do Clubinho Salva Vidas

4

(não haverá outro marca com o
mesmo produto)

2
3

Uma palestra sobre segurança
e educação no trânsito a cada
6 meses com nosso
especialista em Planejamento
e Gestão de Trânsito. Despesas
com viagem e estadia por
conta do parceiro
patrocinador. (Agendar com 60

7

Destaque da marca em
todos os eventos do
Clubinho Salva Vidas:
palestras, contação de
histórias e teatro com
agradecimento do parceiro
patrocinador no ﬁnal de cada
apresentação

8

Certiﬁcado exclusivo
desenvolvido pelo Clubinho
Salva Vidas para empresas de
impacto Socioambiental

dias de antecedência)

Animação de até 30
segundos com um de nossos
personagens (à escolha do
parceiro patrocinador) para
propaganda e marketing

Divulgação em todas as
redes sociais do Clubinho
Salva Vidas

5
6

Destaque da marca dentro
do portal de jogos. Exemplo:
carros em movimento na
cidade com link e destaque
da marca, postos de
combustível, lojas e serviços
em destaque
Acesso a todas as listas de
contatos, escolas, alunos, pais,
professores e blog

Investimento Mensal

R$ 20.000,00

9

Uma mesa digital PlayTable
personalizada com a logo
marca da empresa, mais 20
jogos educativos para a
empresa colocar no seu
espaço Kids ou usar como
desejar.

Prazo mínimo do contrato 12 meses
renovados automaticamente se as partes
estiverem de comum acordo.

Cotas de Patrocínio Ouro
1

Exclusividade da marca do
parceiro patrocinador em
destaque no portal do
Clubinho Salva Vidas;

(não haverá outra marca com o
mesmo produto)

2

Animação de até 30 segundos
com um de nossos
personagens (à escolha do
parceiro patrocinador) para
propaganda e marketing

3
4

Divulgação em todas as
redes sociais do
Clubinho Salva Vidas

Uma palestra sobre
segurança e educação no
trânsito a cada 6 meses com
nosso especialista em
Planejamento e Gestão de
Trânsito. Despesas com
viagem e estadia por conta
do parceiro patrocinador.
(Agendar com 60 dias de
antecedência)

Investimento Mensal

R$ 15.000,00

5

Destaque da marca dentro
do portal de jogos. Exemplo:
carros em movimento na
cidade com link e destaque
da marca, postos de
combustível, lojas e serviços
em destaque

6

Certiﬁcado exclusivo
desenvolvido pelo Clubinho
Salva Vidas para empresas de
impacto socioambiental

Prazo mínimo do contrato 12 meses
renovados automaticamente se as partes
estiverem de comum acordo.

Cotas de Patrocínio Prata
1

Exclusividade da marca do parceiro patrocinador
em destaque no portal do Clubinho Salva Vidas;

2

Divulgação em todas as redes sociais do
Clubinho Salva Vidas;

3

(não haverá outra marca com o mesmo produto)

Destaque da marca em todos os eventos do
Clubinho Salva Vidas: palestras, contação de
histórias e teatro com agradecimento do parceiro
patrocinador no ﬁnal de cada apresentação.

Investimento Mensal

R$ 10.000,00

4
5

Uma palestra sobre segurança e educação no
trânsito a cada 6 meses com nosso especialista
em Planejamento e Gestão de Trânsito. Despesas
com viagem e estadia por conta do parceiro
patrocinador. (Agendar com 60 dias de
antecedência)

Certiﬁcado exclusivo desenvolvido pelo Clubinho
Salva Vidas para empresas de impacto
Socioambiental.

Prazo mínimo do contrato 12 meses
renovados automaticamente se as partes
estiverem de comum acordo.

Cotas de Patrocínio Bronze
1

Marca do parceiro patrocinador em destaque no
portal do Clubinho Salva Vidas

2

Divulgação em todas as redes sociais do
Clubinho Salva Vidas;

3

Destaque da marca em todos os eventos do
Clubinho Salva Vidas: palestras, contação de
histórias e teatro com agradecimento do parceiro
patrocinador no ﬁnal de cada apresentação.

Investimento Mensal

R$ 5.000,00

4
5

Uma palestra sobre segurança e educação no
trânsito a cada 6 meses com nosso especialista
em Planejamento e Gestão de Trânsito. Despesas
com viagem e estadia por conta do parceiro
patrocinador. (Agendar com 60 dias de
antecedência)

Certiﬁcado exclusivo desenvolvido pelo
Clubinho Salva Vidas para empresas de impacto
Socioambiental.

Prazo mínimo do contrato 12 meses
renovados automaticamente se as partes
estiverem de comum acordo.

Por que fazer parcerias?
Porque entendemos que somente unindo
nossas forças poderemos salvar milhares
de vidas e caminhar, efetivamente, rumo à
ordem e ao progresso

“Porque a Educação, direito de
todos, dever do estado e da família,
será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua
qualiﬁcação para o trabalho.”

Porque juntos podemos zelar pela maior
instituição humana já existente: A FAMÍLIA.

(Art. 205, CF/1988)

“Quem salva uma vida
salva toda a humanidade”
Mahatma Gandhi

www.clubinhosalvavidas.com.br
clubinhosalvavidas@hotmail.com
fb.com/clubinhosalvavidas
Tel.: (21)2643-5432 | 97696-7007
Rua Heitor de Moura Estevão, 229/303 - Centro - Teresópolis - RJ

