


Fundado em 2007, o Instituto Olga    de Inclusão 

Cultural (IOK) é uma associação sem fins 

econômicos, que desenvolve projetos artísticos 

e esportivos, aprovados em leis de incentivo fiscal, 

para atender, prioritariamente, crianças, jovens e 

adultos com deficiência intelectual. Além disso, 

parte das vagas de nossos projetos é destinada 

a pessoas sem deficiência, que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social e residem em 

regiões próximas aos locais onde as oficinas são 

realizadas. Desta forma, pretende-se possibilitar 

uma maior interação entre pessoas com e sem 

deficiência. 

Nas oficinas de esportes, os principais objetivos 

são: incentivo à prática esportiva (Karate e 

Taekwondo), estímulo ao desenvolvimento motor 

e melhoria na qualidade de vida. 

Já nas oficinas de artes, buscamos divulgar a 

diversidade cultural e artística de nosso país, 

incentivar o exercício da arte e ampliar os canais 

de comunicação e expressão dos participantes.

Juntamente com os projetos acima descritos, o 

IOK ainda visa a ampliação do acesso à cultura 

a nossos atendidos, na medida em que organiza 

visitas a teatros e museus, além de desenvolver 

a articulação de redes de apoio para geração de 

renda e inclusão ao mercado de trabalho, por 

meio de parcerias com instituições que promovem 

o aprendizado de habilidades profissionais.
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Missão

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 social de todos, 

garantindo que reúnam condições de participar de 

forma mais efetiva da sociedade da qual fazem parte.

Visão

Ser uma instituição do terceiro setor reconhecida pela 

liderança, excelência, inovação e impacto social, por 

meio de ações socioculturais e de inclusão social.

Valores

+ Ética nas relações e no exercício das atividades;

+ Respeito à diversidade humana;

+ Promoção do exercício da cidadania;

+ Comprometimento com a causa;

+ Excelência no trabalho;

Objetivos

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.

O IOK, por meio de suas atividades e projetos, busca 

promover a inclusão, atuando nas áreas da arte e do 

esporte, além de outras ações, como a inserção de 

nossos atendidos no mercado de trabalho.
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PATROCINADORES

ABN AMRO

ATLAS

BLUE BAY

COMGÁS

DEUTSCHE BANK

DHL SUPPLY

EMBRAMED (CREMER)

GENESEAS

GRUPO COMOLATTI

GRUPO FEITAL – INOX

INAPEL, PUBLICIS

RIP, SOCOPA

USEBENS
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Lei de Incentivo: O projeto foi aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte – FEDERAL.

A Lei de Incentivo ao Esporte estimula pessoas e empresas a patrocinar e fazer doações para projetos 

esportivos e paradesportivos, em troca de incentivos fiscais. Para Pessoas Físicas, o desconto pode 

chegar a 6% do valor do Imposto de Renda devido. Já Pessoas Jurídicas tributadas com base no 

lucro real, podem investir até 1% sobre o imposto devido.

No material a seguir, mostraremos como foi desenvolvido o projeto “Taekwondo Kids IV”. 

Esta publicação tem como objetivo descrever, de maneira resumida, as etapas do projeto, bem como 

apresentar a metodologia utilizada e expor uma síntese dos resultados alcançados.

Vigência: Agosto de 2016 a Outubro de 2017

Número de Participantes: 75

Instituição:  Associação Vem Ser e Caps I – Capela do Socorro

Federal - Taekwondo
Kids IV

ASSOCIAÇÃO VEM SER
Rua Riga, 300 - Sacomã

CAPSI CAPELA DO SOCORRO
Rua Caruanense, 186, Jd. Novo Horizonte

SEG

11h - 12h

TER QUA

11h - 12h

QUI

10h - 11h
14h - 15h

10h - 11h
14h - 15h

APRESENTAÇÃO

Grade de Oficinas
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Antes das oficinas serem iniciadas, 

todos os candidatos a participar 

do projeto foram submetidos 

a exames laboratoriais. Com 

os resultados destes testes 

em mãos, o médico realizou 

a aplicação da anamnese, 

um questionário que busca 

detalhes sobre a saúde 

dos indivíduos e, assim, 

os classificou como aptos 

ou não para a prática do 

Taekwondo.

No início do projeto, todos os 

participantes receberam um 

kit contendo: uma mochila, 

um par de chinelos, uma 

toalha de rosto, um dobok, 

um conjunto de agasalho e uma 

camiseta exclusiva do projeto.

Após cada oficina, também foi 

entregue a cada um dos beneficiários 

um sanduíche, uma fruta, um bolinho 

ou barra de cereal e um suco de fruta.
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O projeto “Taekwondo Kids IV” buscou contribuir 

com o processo de inclusão da pessoa com deficiência 

intelectual à sociedade por meio da prática do Taekwondo 

e teve como objetivo estimular, manter ou ampliar 

capacidade funcional dos participantes. 

Para isso, buscou-se aprimorar os seguintes aspectos:

Sociais: integração com colegas, instrutores e familiares 

que, dentro sua disponibilidade, puderam acompanhar 

os participantes durante as atividades; o cultivo e a 

incorporação de conceitos importantes e básicos como: 

sociedade, comunidade, comunicação, companheirismo, 

equipe, liderança, direitos e deveres. A integração social 

por meio da prática do Taekwondo, procurou despertar ou 

desenvolver o respeito à diversidade, bem como eliminar 

os preconceitos.

Cognitivos: aprimoramento do raciocínio lógico (tempo 

de reação e tomada de decisões), equilíbrio e segurança 

emocional e psicológica.

Motores: trabalhar os aspectos físicos, buscando a 

promoção da saúde, autoconfiança, autoestima, 

consciência corporal e, consequentemente, da qualidade 

de vida. 

Para isso foram oferecidas duas 2 oficinas semanais de 

Taekwondo, com duração de uma 1 hora cada, a 75 

indivíduos, divididos em 3 turmas de 25 participantes.

 

Vinte por cento (20%) das vagas do projeto foram 

destinadas a pessoas sem deficiência intelectual, que 

se encontravam em situação de vulnerabilidade social, 

moradoras das comunidades próximas ao local onde as 

atividades foram realizadas.

Desta forma, foi possível promover uma maior interação 

entre pessoas com e sem deficiência.
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Este profissional teve como objetivo coordenar e dar suporte à toda equipe durante as atividades práticas, 

bem como supervisionar o cumprimento do programa de oficinas e ser responsável pelas articulações entre 

o IOK e os participantes do projeto e seus familiares. Além disso, fizeram as avaliações físicas e organizaram 

as questões burocráticas como: lista de presença, relatórios, entre outros.

Responsável Técnico

Quem trabalhou no projeto?

Para desenvolver o projeto, o Instituto Olga Kos contou com uma equipe multidisciplinar, composta por 

profissionais de diversas áreas, a fim de atender da melhor forma os participantes.

Cada um deles teve papel fundamental para que o processo ocorresse de forma satisfatória.

A seguir faremos um resumo sobre as atribuições de cada um: 
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Professores

Responsáveis diretamente pelas atividades práticas transmitiram o conhecimento na área da modalidade 

esportiva. Os professores são os grandes pilares das oficinas, desempenhando a função mais importante 

para a formação dos participantes, sendo uma referência para eles. Antes de o projeto ser iniciado, todos 

passaram por capacitações e qualificações técnicas para que, assim, pudessem transmitir da melhor forma 

possível, todas suas técnicas, bem como as filosofias e regras do Taekwondo aos participantes. 



11  

TAEKWONDO KIDS IV

Psicólogo

Este profissional pôde 

realizar intervenções 

sempre que necessário, 

visando o melhor 

a p r o v e i t a m e n t o 

dos participantes 

nas  a t i v idades 

propostas, e foi 

responsável também 

pelo fechamento 

de cada encontro, 

comandando  o 

“ c o m p a r t i l h a r ” , 

que visou facilitar a 

integração do grupo, 

consolidar o que foi 

ensinado e refletir 

sobre o trabalho e 

desempenho.
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Fisioterapeuta

Buscaram contribuir com 

o desenvolvimento motor 

dos participantes, por 

meio de estímulos físicos, 

táteis, auditivos e/ou 

visuais, em conjunto com 

os demais profissionais.
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Fotógrafo

Capturaram imagens dos participantes, registrando-os em atividade e também em momentos de interação. 

Este material é utilizado pela equipe de comunicação para a produção de materiais institucionais, divulgações e 

também em relatórios enviados a doadores, tornando, desta forma, o trabalho destes profissionais imprescindível.
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YE UI (Cortesia)
Está pautada na promoção do espírito de concessão mútua, incomodar-se com 

situações de desprezo maldoso de um indivíduo perante outro, ser educado com as 

demais pessoas, encorajar o senso de justiça e entender hierarquia.

Yom Chi (Integridade)
No Taekwondo, a palavra integridade assume uma definição diferente daquela 

geralmente apresentada nos dicionários. Neste caso, refere-se a uma pessoa que deve 

ser capaz de distinguir o certo do errado e ter consciência, caso esteja equivocada, 

de sentir-se culpada.

In Nae (Perseverança)
Para se alcançar algo, como um alto grau de perfeição de uma técnica, deve-se 

determinar seu objetivo e então, persistir constantemente.

Guk Gi (Autocontrole)
Este ensinamento é extremamente importante dentro e fora do treinamento. A 

incapacidade de viver ou trabalhar dentro dos limites ou da esfera de alguém mostra 

falta de autocontrole.

Baekjul Boolgool (Espírito Indomável)
Pode ser notado quando uma pessoa corajosa e seus princípios forem colocados diante de diferenças 

dominantes. Um sério praticante de Taekwondo deverá sempre conservar sua humildade. Ao defrontar-

se com a injustiça, ele deve lidar com o combatente sem hesitação ou medo, com espírito indomável, 

independente de quem quer que seja ou de quantos forem.

Princípios do Taekwondo

SOBRE O TAEKWONDO

É uma arte marcial com origem coreana, introduzida no Brasil na década de 70. Em 1988, tornou-se esporte 

olímpico.

Taekwondo significa “caminho dos pés e das mãos” (Tae - pé / Kwon - mão / Do - caminho/espírito).
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Conforme a tabela, este projeto aconteceu em 2 locais diferentes.

DESENVOLVIMENTO

O trabalhado desenvolvido com este grupo teve como foco a dificuldade apresentada em manter a atenção, 

concentração e disciplina, como também em participar, cooperar, respeitar e se socializar com os colegas. Que 

refletia de maneira negativa e dificultava o aprendizado dos participantes para a execução dos movimentos 

do Taekwondo. As intervenções e as abordagens foram direcionadas para a sensibilização do grupo sobre 

os benefícios e a importância do respeito aos demais.

Associação Vem Ser

O grupo foi dividido em 2 turmas: manhã e tarde.

Turma 1

Evolução

Cada participante teve sua evolução em especial. 

Alguns na autonomia, outros no convívio em grupo 

e no diálogo. 

Com o grupo bem diversificado na idade e 

comprometimentos, trabalhos lúdicos unindo as 

técnicas do taekwondo foram de suma importância no 

desenvolvimento das habilidades motoras. Trabalhos 

em grupos e em duplas facilitaram e somaram nas 

atividades envolvendo circuitos com obstáculos, 

saltos, deslocamentos laterais e movimentos de socos 

e chutes. Alguns materiais foram utilizados para 

potencializar as atividades como bambolês, cones, 

raquetes e escudos de taekwondo.

Vale ressaltar uma participante com déficit motor e 

cognitivo e dificuldade na marcha que, no início a 

mesma se mostrava mais retraída e não realizava as 

atividades por completo, então buscamos intensificar 

os trabalhos com intuito de melhorar sua marcha, 

aumentando sua autonomia e independência. A 

mesma apresentou evoluções e se destacou perante 

os seus colegas e equipe, tornando-se um exemplo.
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Num contexto geral, as evoluções dos participantes 

da manhã foram satisfatórias, os participantes se 

mostraram mais atentos as aulas, mais confiantes 

e com uma maior autonomia e independência nos 

movimentos do dia-dia. 

Diferencial

Durante o compartilhar, um dos participantes trouxe 

como sugestão a premiação das estrelinhas para 

aqueles que se comportassem durante a oficina.

Foi então que surgiu a ideia de confeccionarmos as 

estrelinhas com materiais reciclados, folha de sulfite 

e papeis coloridos. As regras para a premiação foram 

estabelecidas com três ações primordiais para o bom 

funcionamento do grupo: 

1- Tentar manter o silêncio; 

2- Auxiliar os Instrutores e os colegas; 

3- Realizar todas as etapas da oficina. 

As estrelinhas tiveram um papel muito importante, 

pois foi o objeto que representou as boas ações e 

ajudou o grupo a melhorar o entendimento sobre 

comportamento e ao mesmo tempo a englobar os 

conceitos para realizar as atividades propostas com 

mais atenção e concentração. 

A partir deste momento o grupo passou a relatar no 

compartilhar, como tinham realizado os combinados 

e quais foram os recursos utilizados. Melhorando a 

fluência verbal e ao mesmo tempo assimilando e 

colocando em pratica os conceitos adquiridos sobre 

a disciplina.
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O trabalhado com esta turma foi voltado para o 

desenvolvimento da atenção, concentração, 

disciplina, cooperação, respeito e socialização. 

Como na turma anterior também utilizamos 

o recurso visual da premiação das 

estrelinhas, para que houvesse de forma 

pratica a avaliação e mensuração do 

comportamento apresentado por 

cada participante. A princípio 

mostrou não entender muito bem 

o que ela representava, chegando 

a vê-la como se fosse somente 

um objeto. Com o decorrer 

dos encontros começaram a 

entender melhor e assimilar os 

valores atribuídos a ela como 

também sua importância e o 

que representava.

Turma 2

Aprendizado

Percebemos que com a 

realização das oficinas 

conseguimos não somente 

melhorar a atenção, concentração, 

disciplina, cooperação, respeito 

e socialização das pessoas, como 

também mostraram-se mais centrados, 

mantendo o foco nas atividades por 

mais tempo e a executar os movimentos 

do Taekwondo com mais segurança e 

habilidade. E no final puderam superar seus 

limites executando os movimentos propostos 

com menos auxílio e alguns momentos nenhuma 

interferência física.
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Despedida

Na última oficina, os participantes fizeram uma homenagem para toda equipe. 

E durante o compartilhar, mostraram crescimento no modo de se expressar, na autonomia, perdendo o 

medo de falar (timidez). 

Exame de Faixa

Durante o mês de Outubro todos os participantes 

realizaram a troca de faixa com bastante entusiasmo 

e satisfação. 

Encerramento

No encerramento os participantes estavam 

concentrados e empolgados, apresentaram os 

movimentos aprendidos e receberam as medalhas 

e certificados. 

Muitos deles se emocionaram e agradeceram a todos 

da equipe.
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Capsi - Capela do Socorro

Esta turma foi composta por 25 crianças.

O diagnóstico variou entre síndrome de Down, TEA 

(Transtorno do Espectro Autista), TDI (Transtorno 

do Desenvolvimento Intelectual) e sem deficiência.

A característica desse grupo inicialmente era marcada 

pela agitação do grupo, indisciplina e dificuldades 

de atenção. 

Apesar de todas as características que apresentavam 

dificuldades, o grupo sempre foi muito animado e 

apegado de forma carinhosa à equipe, o que facilitou 

para o bom desenvolvimento de cada participante, 

seja de forma individual ou em grupo.
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Superações e Desafios

Dentro da perspectiva do desenvolvimento 

da coordenação motora e da 

metodologia aplicada nas propostas 

para atendimento dessas crianças 

tivemos que adaptar as ações 

tendo em vista o grau de 

deficiência encontrada, 

que se apresentou como 

um desafio. Foram 

vivenciados momentos 

de desorganização 

social e espacial. Havia 

muitas crianças com 

TEA (Transtorno do 

Espectro Autista) em 

vários graus. Houve 

uma necessidade da 

equipe multidisciplinar 

em buscar oferecer 

atividades que pudessem 

atender as expectativas 

deste grupo que eram 

crianças de 4 a 12 anos, 

e que demandavam 

ações pontuais para que 

pudessem compreender 

a relação do espaço, da 

consciência corporal e 

espacial, se traduzindo em 

respeito e organização do grupo 

frente ao tatame e a arte marcial. 

Aos poucos foi possível perceber um 

desenvolvimento satisfatório nesse 

sentido, sendo observado e relatado 

pelos pais e responsáveis à mudança 

de comportamento também em situações 

externas.
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Autonomia e 

Empatia

Percebeu-se mudanças 

também significativas em 

alguns participantes, além 

da organização de espaço-

tempo, tivemos melhoras na 

autonomia, independência e a 

construção de amizades entre 

eles, aumentando assim o círculo 

social. 
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Exame de faixa e Encerramento

A graduação com troca de faixa foi muito emocionante, os pais orgulhosos, esbanjavam brilho no olhar. A 

emoção ao ver seus filhos apresentando tudo que aprenderam nas oficinas, e os relatos de agradecimento 

pela oportunidade em participar do projeto e adquirir esta conquista. 

O encerramento foi outro momento de alegria para todos, apresentando satisfação em ter participado do 

projeto. Todos receberam as medalhas e certificados, além das novas faixas.
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Associação Vem Ser CAPSI - Capela do Socorro

ë

ë

Depoimentos

ë ë
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Associação Vem Ser CAPSI - Capela do Socorro

ë

ë

Depoimentos

ë ë
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IDOK - TAEKWONDO

CAPSI

RESULTADOS - IDOK

As análises serão apresentadas em gráficos, onde variações significativas entre início e término das 

atividades. O primeiro campo de atividade a ser descrito é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, na 

Capela do Socorro:

Nota-se semelhança no desenvolvimento de dois agrupamentos distintos segundo a avaliação dos instrutores. 

A disciplina para o treino caminhou em paralelo aos fatores cognitivos, sugerindo que a arte marcial e a 

interação social decorrente pode ter favorecido ambos. 

Amparados durante os treinos por equipes multidisciplinares, o gráfico a seguir apresenta alguns aspectos 

no desenvolvimento em atividade segundo a ótica dos psicólogos presentes: 

IDOK - PSICOLOGIA

CAPSI

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Disciplina Cognição

Pré Pós

57% 57%

70%
73%

Pré Pós

Expressividade Emocional

Atenção

Sociabilidade

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

66%

59%

64%

80%

80%

64%
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A prática em atividades que incentivam a sociabilidade, a atenção e a expressividade emocional estiveram 

acompanhadas de exercícios psicomotores, sendo estes avaliados por fisioterapeutas. 

No próximo gráfico, nota-se a ênfase em exercícios posturais estimulantes ao equilíbrio estático, obtendo 

um desempenho em destaque se comparado às praxias finas. 

IDOK - FISIOTERAPIA

CAPSI

No segundo campo de atividade, os dados apontam para um destaque no desenvolvimento da formação 

e coordenação dos praticantes, segundo a avaliação dos instrutores:

IDOK - FISIOTERAPIA

Associação Vem Ser - Grupo I

90%
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56% 58%

Formação Coordenação

Pré Pós
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30%
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53%

65%

54%

64%
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A habilidade em posicionar-se em filas durante o treino, mantendo a consideração com os colegas de treino, 

respeitando espaços e exercitando noções de lateralidade no esporte, está representada no gráfico pelo fator 

formação que, como se observa, caminhou em paralelo ao desenvolvimento da coordenação, sugerindo 

que aspectos básicos do treino coletivo podem contribuir para demandas individuais dos participantes.

O desenvolvimento emocional e cognitivo pôde ser facilitado pelos psicólogos. Diferentes fatores nessa área 

de estudo apresentaram deslocamento nos indicadores: 

IDOK - PSICOLOGIA

Associação Vem Ser - Grupo I

Em concordância aos resultados acima, o Mapa da Rede Social reuniu dados relevantes e complementares 

ao desenvolvimento sócio-emocional dos participantes, a seguir:

Proximidade nas relações (Pré) 

Associação Vem Ser - Grupo I

Pré Pós

Tolerância à Frustração

Reconhecimento de Erros

Atenção

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

45%

51%

38%

41%

47%

52%

Íntimas

Relevantes

Ocasionais

3227

28
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A quantidade de relações íntimas aumentou significativamente, enquanto as relações intemediárias, ou 

“relevantes”, conforme apresentado nos gráficos, diminuiram.

Proximidade nas relações (Pós) 

Associação Vem Ser - Grupo I

Nas artes marciais, práticas cotidianas que consolidam respeito e gratidão nas relações, como o cumprimento, 

apresentaram desenvolvimento contínuo em paralelo com as técnicas, no segundo grupo:

IDOK - Taekwondo

Associação Vem Ser - Grupo II
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Pré Pós
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34%

68%

74%
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Fisioterapeutas também avaliaram deslocamento nos indicadores durante o projeto, os fatores mais 

desenvolvidos nesse grupo estão apresentados no gráfico abaixo:

IDOK - FISIOTERAPIA

Associação Vem Ser - Grupo II

A rede social dos participantes também passou por mudanças. De modo geral, a quantidade das relações 

aumentou em todos os contextos, com exceção da família, indicando a migração da matriz primária de 

desenvolvimento humano para diferentes esferas sociais, um fator relevante na avaliação da inclusão.

SOCIALIZAÇÃO (PRÉ)

Associação Vem Ser - Grupo II

Equilíbrio Dinâmico
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SOCIALIZAÇÃO (PÓS)

Associação Vem Ser - Grupo II

A pesquisa oferece diferentes abordagens de análise e argumentação a partir dos dados reunidos. Considerando 

as análises e resultados apresentados, compreende-se que a prática esportiva semanal, amparada por uma 

equipe multidisciplinar, favoreceu o desenvolvimento dos participantes do Projeto Taekwondo kids IV. 

Os dados colhidos por meio dos Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos sugerem mudanças expressivas 

no desenvolvimento da autonomia. A vivência em uma atividade coletiva, com um propósito centralizador, 

parece ter unido as pessoas, propiciando o exercício da solidariedade. De modo geral, os praticantes das 

artes marciais aprenderam a conviver e contribuir para o desenvolvimento em grupo. 

O Taekwondo apresentou equilíbrio no desenvolvimento de suas atividades, sugerindo que os grupos 

encontraram meios de integrar fundamentos e técnicas. O progresso esportivo nos grupos, como se 

observou, é acompanhado por inúmeros ganhos em diferentes aspectos, com destaque para a socialização 

e desenvolvimento de fatores cognitivos nos grupos participantes. 

Considerações Finais

Família

Amizades

Comunidade

Estudo/Trabalho

42 40

15 20
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Ano

Ano

Participantes

Participantes

Turmas

Turmas

Turmas

Turmas

2009

2014

420

1080

40

72

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

2007

2012

18

680

2

52

APAE-SP
CEDE

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
NANE
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR

2010

2015

600

1360

50

84

APAE-SP
ADERE
APOIE
ADID
CECCO
CEDE
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
NANE
CCJ
IMG

APOIE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APABEX
NOSSO LAR
CHAVERIM
C.C. SANTO AMARO
ESPAÇO K
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI
MONTE AZUL
LARES
LAR DAS CRIANÇAS
CEU CAMINHOS DO 
MAR

2008

2013

108

1356

10

74

APAE-SP
CEDE
APOIE

APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR
ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA
MONTE AZUL
CEU CAMINHO DO 
MAR
CEU PARAISÓPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI

2011

2016

720

918

62

60

ABRACE
ADERE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
C.C. SÃO PAULO
CCM
CHAVERIM
NANE

A ALTERNATIVA
APABEX
APAE
APOIE
CAMINHANDO
CASA DE CULTURA 
STO AMARO
CECCO BACURI
CECCO IBIRAPUERA
CECCO MANOEL DA 
NÓBREGA
CECCO VILA 
GUARANI
CER FREGUESIA DO Ó
CEU CAMPO LIMPO
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU PARAISÓPOLIS
CEU VILA RUBI
CIAM
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF BERNARDO 
O’HIGGINS
EMEF FREI DAMIÃO
ESPAÇO K/LAÇOS DE 
AMIZADE
FÁB. CULT. V. N. 
CACHOEIRINHA
INSTITUTO GABI
INST. V. H. I. DARCY 
VARGAS
LARES
MONTE AZUL
NOSSO LAR
OAT

ARTES
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Ano

Ano

Participantes

Participantes

Turmas

Turmas

Turmas

Turmas

2011

2015

600

1450

14

58

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE 
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE 
ANHANGUERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO 
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

2009

2013

100

680

4

20

LIRA TAEKWONDO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
CENHA
CEU PARQUE BRISTOL
CEU ANHANGUERA
CEU PAZ
CEU VILA ATLÂNTICA

2012

2016

250

2055

10

83

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

ABADS
APABEX
APAE DIADEMA
APAE SÃO PAULO
APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER
CAPSI CAPELA DO 
SOCORRO
CECCO BACURI
CENHA
CEU ALVARENGA
CEU AZUL DA COR DO MAR
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO 
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU FORMOSA
CEU JAÇANÃ
CEU JARDIM PAULISTANO
CEU PARAISÓPOLIS
CEU PARQUE 
ANHANGUERA
CEU PARQUE VEREDAS
CEU PAZ
CEU PERA MARMELO
CEU PERUS
CEU QUINTA DO SOL
CEU SÃO CARLOS
CEU SÃO MATEUS
CEU SÃO RAFAEL
CEU SAPOPEMBA
CEU TIQUATIRA
CEU VILA CURUÇÁ
CEU VILA DO SOL
CEU VILA RUBI
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF GENERAL DE GOULE 
EMEF FREI DAMIÃO
LACE VELEIROS
LACE VILA CLIPPER
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
MONTE AZUL
NASCE
NOSSO LAR

2010

2014

100

1100

4

44

LIRA TAEKWON-DO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE 
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE 
ANHANGUERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO 
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

ESPORTES
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Ordem do Mérito Cultural
Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições que 

se destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Areté
Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da Cultura - Secretaria de Cidadania Cultural, em 2010.

Ponto de Cultura 
Instituto Olga Kos de Inclusão Social
O Ministério da Cultura contemplou o projeto “Pintou a Síndrome do Respeito” do Instituto Olga Kos 

de Inclusão Cultural como Ponto de Cultura.

Ponto de Cultura 
Instituto Olga Kos de Inclusão Social
O Ministério da Cultura contemplou o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de Cultura 

através do programa Cultura Viva.

Prêmio Cultura e Saúde
Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva em 

2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região Sudeste.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010
Mobilização e articulação com atuação em rede junto a Pontos de Cultura de todo Brasil.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de Inclusão Social
1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social do Ministério do Esporte.

Pela Arte se Inclui
A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias, lançou 

em 2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”. O Instituto Olga Kos está entre os escolhidos, fazendo parte 

do livro que reúne exemplos de que a arte também pode ser um meio para a inclusão social deste 

segmento da população.

Prêmio LIF 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara de Comércio França-Brasil com o objetivo de 

estimular, por meio do destaque e visibilidade dados aos projetos inscritos, sobretudo aos vencedores, 

a criação e/ou multiplicação de iniciativas que promovessem uma transformação em prol de melhores 

condições para as pessoas e a sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da categoria 

“Apoio às Comunidades Locais” do XII Prêmio LIF.

SOMOS VENCEDORES!
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Medalha Anchieta
A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado do 

Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, é concedido a personalidades e a instituições que, por 

meio de suas trajetórias, conquistaram a admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Brasil + Inclusão
O Prêmio é uma homenagem, concedida anualmente pela Câmara dos Deputados, a empresas, entes 

federados (União, Estados e Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS) ou personalidades que tenham 

realizado ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, exemplos de 

vida e superação. 

Prêmio ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, instituições 

e personalidades atuantes na área das artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos de Arte instituiu, 

em 1978, com o patrocínio da FUNARTE, um Prêmio Anual, em formato de um troféu. Desde então, 

vem sendo distribuído a personalidades do meio artístico. Todas as categorias de premiação possuem 

o nome de um crítico de reconhecida contribuição para a cultura e as artes plásticas brasileiras.

Prêmio Selo de Qualidade
O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São 

Paulo (SELJ) destaca os projetos pelo nível de excelência demonstrado na apresentação, execução e 

prestação de contas, atingindo alto grau de confiabilidade em conformidade com os critérios técnicos 

definidos no programa de incentivo ao esporte.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar
O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em 2017 de acordo com os padrões 

de gestão e transparência. É uma ONG pra se DOAR, e alcançou a admiração e o apoio das pessoas.

Voto de Júbilo
Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Instituto Olga Kos com o Voto de 

Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços prestados às pessoas com deficiência intelectual, 

particularmente Síndrome de Down.

Salva de Prata
No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A 

homenagem deve-se à realização de relevantes serviços prestados à sociedade paulistana, ao desen-

volver projetos artísticos e esportivos, os quais visam facilitar o processo de inclusão social e cultural, 

além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual, prin-

cipalmente Síndrome de Down.




