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COLABORADORES

+ 90  
PESSOAS ATENDIDAS

+ 20.000 
ORGANIZAÇÕES

+67

FUNDADO EM  2007
S O B R E   I O K

ATENDER CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, ALÉM DE PESSOAS SEM DEFICIÊNCIA,  

QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.  PROCURAMOS FACILITAR A INCLUSÃO CULTURAL 

E SOCIAL DE TODOS, GARANTINDO QUE REÚNAM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DE FORMA MAIS EFETIVA DA 

SOCIEDADE DA QUAL FAZEM PARTE.

SER RECONHECIDO PEL A LIDERANÇA, EXCELÊNCIA,  INOVAÇÃO, IMPACTO SOCIAL,  PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS.

ÉTICA NAS REL AÇÕES E NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES; RESPEITO À DIVERSIDADE HUMANA; PROMOÇÃO DO 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA; COMPROMETIMENTO COM A CAUSA; EXCELÊNCIA NO TRABALHO.

CULTURAL

PROMOVER A INCLUSÃO DESENVOLVENDO INSTRUMENTOS PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DE CIDADANIA 

ORIUNDA DE POLÍTICAS PÚBLICAS,  E ROMPER A BARREIRA DO PRECONCEITO, POR ACREDITAR QUE TODOS SÃO 

CAPAZES DE,  AO ESTABELECER O CONTATO COM A ARTE E O ESPORTE, EXPOR AQUILO QUE NOS TORNA ÚNICOS E 

ESPECIAIS:  A INDIVIDUALIDADE.
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OBJETIVO
O projeto TAEKWONDO KIDS VI visou garantir 
a continuidade do projeto Taekwondo Kids V, e 
teve como objetivo incluir crianças com  e sem 
De� ciência intelectual e em vulnerabilidade social 
à sociedade, por meio da prática do Taekwondo. De 
forma lúdica e participativa, o projeto promoveu a 
melhoria dos seguintes aspectos:

a) Sociais: A integração por meio do esporte 
resultou na consciência do respeito às diversidades 
e na eliminação de preconceitos.

b) Cognitivos: desenvolvimento do raciocínio 
(tempo de reação e tomada de decisões), equilíbrio 
e segurança emocional e psicológica.

c) Motores: Trabalho de aspectos físicos e 
motores que promoveram e melhoraram a saúde, 
autocon� ança, autoestima, qualidade de vida e 
consciência corporal, o que signi� cou redução dos 
riscos de doenças causadas pelo sedentarismo.
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O projeto TAEKWONDO KIDS VI, foi realizado em três instituições, conforme abaixo, com 2 

(duas) aulas semanais com duração de 1 (uma) hora cada. Esta publicação tem como objetivo, 

descrever de forma resumida, as etapas do projeto, metodologia utilizada e expor uma síntese 

dos resultados alcançados.

Vigência: Maio de 2019 a abril de 2020. 

Quantidade de Participantes: 75 crianças de 4 a 12 anos, com e sem deficiência intelectual.

Instituições:  CEU Jambeiro, CEU Azul da Cor do Mar e ACDEM Casa 4

Grade das oficinas:

TAEKWONDO KIDS VI INSTITUIÇÕES SEG TER QUA QUI

TURMA 1

ACDEM CASA 4
Avenida João Batista de 

Oliveira, 49 – Vila Robertina, 
São Paulo – SP

x 14h - 15h x   14h - 15h

TURMA 2
CEU AZUL DA COR DO MAR
Rua Ernesto de Souza Cruz, 

2171 – São Paulo 
9h - 10h x 9h - 10h x

TURMA 3

CEU JAMBEIRO
Av. José Pinheiro Borges, 60 
- Jardim Aurora (Zona Leste), 

São Paulo - SP

10h30 - 11h30 x 10h30 -11h30 x

APRESENTAÇÃO
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INTRODUÇÃO

ANAMNESE COM MÉDICO:

No início do projeto tivemos a contratação da equipe, compra 
de materiais, divulgação, reunião de apresentação, inscrição dos 
participantes e exame médico. A equipe multidisciplinar realizou 
o planejamento das oficinas, calendário das atividades, bem como 
as demais ações para o início das atividades.

EXAMES MÉDICOS:
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GÊNERO 

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
Transtorno do Espectro Autista, Déficit 

de Aprendizagem, Deficiência Intelectual, 

Hiperatividade, Paralisia Cerebral, síndrome 

de Down, Mielomelingocele, Hidrocefalia, 

Microdelação 17, Epilepsia Crônica e 

diagnósticos não definidos, bem como casos 

de pessoas em situação de Vulnerabilidade 

Social. 

Esta publicação tem como objetivo, descrever 

de forma resumida, as etapas do projeto, 

metodologia utilizada e expor uma síntese dos 

resultados alcançados.

Total de Participantes:  75 - faixa etária variou 

entre 4 e 12 anos, sendo aproximadamente 

55% do gênero masculino, e 45% feminino.

INÍCIO DAS 
ATIVIDADES 
PRÁTICAS:
Os participantes foram divididos em quatro 

(3) turmas, com quinze (25) membros 

cada, totalizando sessenta (75) vagas. Para 

cada turma foram oferecidas duas (2) aulas 

semanais, com duração de uma (1) hora cada. 

No início do projeto os participantes puderam 

conhecer mais a si mesmos, a equipe, assim 

como os materiais e a estrutura das oficinas. 

Na sequência, iniciou-se as aulas práticas das 

artes marciais e seguindo o cronograma, as 

etapas seguintes foram as avaliações físicas e 

entrega dos kits.

AVALIAÇÃO FÍSICA:

A avaliação física é um conjunto de testes, 

medidas e avaliações que tem como objetivo, 

verificar a condição, mudança ou situação 

momentânea do indivíduo (atleta ou não), 

nos parâmetros: físico, morfológico e 

neuromotor. A partir dos resultados obtidos, o 

profissional de educação física poderá traçar 

novas estratégias para alcançar melhora das 

condições do avaliado.

IMC – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL
O índice de massa corporal (IMC) é uma medida 

internacional usada para calcular se o indivíduo 

está no peso ideal, bem como o percentual 

médio de gordura no corpo. Ele é um dos 

indicadores usados pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) para verificação do estado 

nutricional, calculado a partir da seguinte 

fórmula: peso atual (kg) / estatura (m)2.

Conforme o gráfico acima, o grupo na primeira 

avaliação apresentou a média do IMC de 

26,4. A reavaliação demonstrou a diminuição 

de 4,8 totalizando 21,6 na avaliação final. 

Conforme o gráfico da OMS sobre o IMC, o 

grupo passou de Obesidade para Sobrepeso, 

o que significa que ao longo do projeto os 

participantes perderam peso e aumentaram 

a estatura, o que é esperado nesta fase de 

crescimento. Outras hipóteses como “estirão 

de crescimento” podem ter corroborado para 

o resultado positivo, uma vez que se trata de 

um grupo em desenvolvimento contínuo.
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PERIMETRIA
Esta medida reflete melhor o conteúdo de 

gordura visceral que a RCQ (Relação cintura / 

quadril) e também se associa muito à gordura 

corporal total. A OMS estabelece como ponto 

de corte para risco cardiovascular aumentado 

medida de circunferência abdominal igual ou 

superior a 94 cm no sexo masculino e 80 cm no 

sexo feminino. Já em crianças, este dado muda 

conforme o cálculo do IMC Representado na 

tabela anterior. O valor estimado esperado é 

entre 45 e 61, variando a idade entre 4 e 12 

anos.

A análise acima representa a primeira medida 

aferida versus a segunda. Claramente houve 

perda de Perimetria do grupo mencionado.

Tal resultado demonstra que, a gordura 

localizada considerada prejudicial à saúde, 

reduziu, considerando grande benefício à 

saúde desta população. 

A média inicial 66, já a avaliação final a média 

foi de 55. Este resultado podemos considerar 

que foi  extremamente positivo, principalmente 

pelo momento atual vivido por conta da 

Pandemia Mundial do Covid-19.

CAPACIDADES 
FÍSICAS
Os testes de Capacidade física avaliados 

são Agilidade e Flexibilidade. A agilidade é 

mensurada através do teste de Banco de Wells. 

O teste visa a medida da amplitude máxima de 

um movimento articular. A flexibilidade varia 

em função da idade, do gênero e da pratica de 

exercício físico regular, pode variar de acordo 

com a articulação e lateralidade do corpo. Já 

no teste de agilidade, o participante conduz a 

sua agilidade entre dois cones e uma cadeira. 

O tempo de deslocamento é aferido e utilizado 

para melhorar nos pontos de dificuldade de 

cada participante. CONSIDERAÇÕES 
O grupo avaliado apresentou boa evolução na maioria das avaliações aplicadas. Os resultados 

destes testes também condizem a natureza do esporte, quanto mais pratica-lo com orientação 

adequada e estímulos constantes, melhores serão seus resultados. Os dados apresentados 

neste relatório serão de grande valia para o planejamento dos próximos projetos, uma vez que 

as análises são criteriosamente apresentadas. No geral esta avaliação trouxe resultados muito 

positivos e benefícios de saúde para os praticantes.
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ENTREGA DE KITS:
Cada participante recebeu uma mochila 

contendo: 1 Dobok, 1 Conjunto de agasalho e 

1 Camiseta do Projeto.1 Camiseta do Projeto.

Os indicadores de desenvolvimento na arte 

marcial apresentam em detalhes os aspectos 

trabalhados no projeto. Nota-se que os 

fundamentos da arte marcial (saudação, 

formação e aquecimento) se desenvolveram 

solidamente, seguidos das práticas mais 

específi cas do Taekwondo. Os fundamentos 

são essenciais ao treino, representando 

cortesia, disciplina, autocontrole e aptidão em 

exercícios físicos. 

Essas são algumas das aptidões estimuladas 

pela arte marcial, de modo lúdico e, no 

entanto, fi el à tradição Koreana.

Estes resultados demonstram que desde a 

entrega do Kit para os participantes, houve 

grande comprometimento dos mesmos com 

o projeto, bem como, uma melhora em suas 

habilidades.

14 15



16 17



Uma das características nessas atividades 

culturais é prezar pelo desenvolvimento 

integral do ser humano, em suas dimensões 

biológicas, psicológicas e sociais. O gráfico 

abaixo demonstra detalhadamente quais 

fatores foram estimulados pelos psicólogos 

por meio de atividades lúdicas e acessíveis a 

todos. 

Observa-se sólido desenvolvimento em fatores 

como atenção, memória, comunicação, 

expressividade, entre outros. Profissionais e 

familiares que acompanham a vida de pessoas 

com deficiência sabem como pode ser 

desafiador um desenvolvimento relativamente 

“pequeno”.

ATIVIDADES LÚDICAS:
Durante as oficinas foram realizadas atividades lúdicas com o objetivo de 

estimular a criatividade, raciocínio lógico, cooperação, coordenação motora e socialização.

Na parte física as atividades de correr, pular, agachar, tiveram como objetivo o ganho de força, 

equilíbrio, condicionamento físico, como também evolução das habilidades cognitivas e sociais.

Para a realização dessas atividades foram utilizadas bolas de diferentes tamanhos, cones, 

bambolês, escada de agilidade.
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Nos fatores avaliados por fisioterapeutas, nota-se que a mobilidade foi mais desenvolvida, 

seguida pelo deslocamento no espaço de treino. Os treinos de Taekwondo no Instituto Olga Kos 

prezam pela acessibilidade, estimulando diferentes funções físicas, tais como a coordenação, a 

lateralidade e a consciência corporal. 

Isso significa que os treinos repercutem em 

atividades da vida diária, muitas vezes não 

praticadas por pessoas com deficiência, em 

parte pela descrença de que a pessoa seja 

capaz de autonomia. Nesse sentido, as oficinas 

contribuem muito nas atividades diárias, sendo 

possível notar diferenças significativas nos 

relatos de familiares e participantes.  

GRÁFICOS DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL:
As redes sociais influenciam diretamente alguns sentimentos e sensações. Estes, estão ligados a 

autoestima, identidade e identificação, competência de cada indivíduo, bem como de que forma 

tendemos a reagir em situações de crise.  Ancorado na experiência de avaliação qualitativa, o 

Mapa da Rede social evidencia-se sua construção, tendo como referência quatro quadrantes de 

registro: família, amizades, comunidade e trabalho, e seus três diferentes níveis de intimidade e 

compromisso relacional.

Os resultados obtidos pelo instrumento “mapa 

da rede social” (Sluzki, 1997) descrevem 

detalhadamente a mudança nas relações dos 

participantes durante o projeto. Embora não 

seja possível afirmar que este desenvolvimento 

tenha ocorrido exclusivamente pela variável 

“participação no projeto”, podemos, pela média 

de respostas obtidas, inferir que este teve um 

impacto relevante para o desenvolvimento 

socioemocional das pessoas que participaram 

no Taekwondo Kids VI.

 

Os números descrevem uma mudança 

extremamente significativa em todas as 

variáveis analisadas. As relações melhoraram, 

segundo depoimento dos participantes, 

tanto quantitativa quanto qualitativamente 

nos quatro contextos pesquisados: amizade; 

comunidade; estudo/trabalho e família.
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EXAME DE FAIXA EVENTOS:
O exame de faixa celebrou a conquista de uma nova etapa na aprendizagem da arte marcial 

ministrada pelo Instituto Olga Kos. Os pais e responsáveis foram convidados para o evento e 

muitos estavam presentes para prestigiar o momento em que os participantes receberam a nova 

faixa, com cores diferentes das que tinham anteriormente. 

Festival de Artes Marciais:

Nos dias 21 e 22 de setembro de 2019 (sábado 

e domingo), o ginásio Mané Garrincha, 

localizado na Secretaria Municipal de Esportes 

e Lazer (SEME), na Zona Sul do São Paulo, 

recebeu o 2º FESTIVAL OLGA KOS DE ARTES 

MARCIAIS, promovido pelo Instituto Olga Kos 

de Inclusão Cultural. Cerca de 240 pessoas, 

de 6 a 50 anos, participantes de 12 oficinas de 

Karatê e Taekwondo, oferecidas gratuitamente 

pelo Instituto Olga Kos, compareceram ao 

evento.

22 23



24 25



CORRIDA: 
Em dezembro de 2019, os atendidos pelo 

projeto participaram da “V INCLUSÃO A 

TODA PROVA - CORRIDA E CAMINHADA EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA”. 

A corrida de rua contemplou percursos de 

6,1km e 10km, além de uma caminhada 

comemorativa, o evento aconteceu no 

Ibirapuera – Obelisco – São Paulo/SP. 

A origem dessa arte marcial não é japonesa ou 
chinesa, como pensa a maioria das pessoas. 

O Taekwondo é uma arte sul-coreana, 
criado pelo general Choi Hong Hi, em 1955.

O nome “Taekwondo” significa caminho 
das mãos e dos pés através da mente.

Você sabia?
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 
RESULTADOS DO PROJETO
A pesquisa foi conduzida com excelência pelos 

profissionais, e os dados obtidos revelam em 

detalhes como ocorreu o desenvolvimento no 

projeto Taekwondo Kids VI. 

O público, crianças, receberam um 

atendimento completo, e ensinamentos que 

podem levar para a vida, muito além do espaço 

de treino. 

Os dados coletados podem servir para 

inúmeras pesquisas futuras, possibilitando 

reaproveitamento em novos estudos, bem 

como a composição de um banco de dados, 

o qual o Instituto Olga Kos já vem trabalhando 

para montar. Em linhas gerais, nota-se que 

conviver entre a diversidade foi enriquecedor 

para participantes e profissionais. 

Quando há tantos ritmos diferentes em um 

mesmo espaço, o coletivo torna-se prioridade 

e as individualidades se ajustam para que os 

treinos mantenham harmonia.

Os efeitos de um atendimento multidisciplinar 

são evidentes e reforçam a importância 

de uma abrangência biopsicossocial em 

atividades para crianças, sejam elas pessoas 

com deficiência ou não. 
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Prêmio Areté

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfi ca IPSIS

Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA DOAR

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde
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RESULTADOS IOK!

ABRACE ESTA CAUSA!
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