


Fundado em 2007, o Instituto Olga    de Inclusão 

Cultural (IOK) é uma associação sem fins 

econômicos, com qualificação de Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

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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DOADORES

CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS

ALLIED

CCR

BLUE BAY

IRB SEGUROS 
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Lei de Incentivo: O projeto foi aprovado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

da Prefeitura de SP (FUMCAD). 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD) da Prefeitura de São 

Paulo, por meio da conscientização da utilização da renúncia fiscal do Imposto de Renda, busca 

beneficiar projetos de entidades aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA). O seu Imposto de Renda é a principal fonte de captação de recursos do 

FUMCAD da cidade de São Paulo. Você pode escolher como contribuir: Múltiplas contribuições 

durante o ano e/ou Contribuição única anual.

No material a seguir, mostraremos como foi desenvolvido o projeto “Karate e Taekwondo – Caminhos para 

a Inclusão III”. 

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: Outubro de 2016 a Setembro de 2017

Número de Participantes: 100

Instituição:  CEU Parque Veredas, CEU Quinta do Sol e CEU Vila Curuçá

Fumcad - Karate e Taekwondo
Caminhos para a  Inclusão III

CEU QUINTA DO SOL (KARATE)
Av. Luis Imparato, 564 - Cangaíba

CEU VILA CURUÇA (KARATE)
Av. Marechal Tito, 3452 - Jd. Miragaia

SEG

14h - 15h

16h - 17h

TER QUA

14h - 15h

16h - 17h

QUI

CEU PARQUE VEREDAS (TAEKWONDO)
Rua Daniel Muller, 347 - Itaim Paulista

11h - 12h
13h - 14h

11h - 12h
13h - 14h

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 Karate e do 

Taekwondo.

No início do projeto, 

todos os participantes 

receberam um kit 

contendo: uma mochila, 

um par de chinelos, uma 

toalha de rosto, um kimono 

e/ou dobok, um conjunto de 

agasalho e uma camiseta exclusiva 

do projeto.

Após cada oficina, também foi entregue 

aos beneficiários um sanduíche, uma 

fruta, um bolinho ou barra de cereal e 

um suco de fruta.
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O projeto “Karate e Taekwondo – Caminhos para 

a Inclusão III” buscou contribuir com o processo 

de inclusão da pessoa com deficiência intelectual à 

sociedade por meio da prática do Karate e 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 Karate e 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 Karate e Taekwondo, com duração de uma 1

hora cada, a 100 indivíduos, divididos em 4 turmas

de 25 participantes.

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

destinadas a pessoas sem deficiência intelectual, que

se encontra 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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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: 

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
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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 Karate e do Taekwondo aos participantes. 
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Psicólogo

Este profissional pôde 

realizar intervenções 

sempre que necessário, 

visando o melhor 

aprove i tamento 

dos participantes 

nas atividades 

propostas, e 

foi responsável 

também pe lo 

fechamento de cada 

encontro, comandando 

o “compartilhar”, 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, além de dar suporte técnico e teórico à equipe. 
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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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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).

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
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JAPÃO

SOBRE O KARATE

O Karate-Do é uma arte marcial com origem em 

Okinawa, Japão, no século 17, e significa “caminho 

da mão vazia”. No século 20 chegou ao Brasil por 

meio de imigrantes japoneses. O primeiro torneio 

nacional aconteceu em 1965, em São Paulo.

YOBI TAISSO

Esta é a parte inicial do treinamento, pois prepara o 

corpo para a realização dos movimentos do Karate.

O Yobi Taisso começa nas pontas dos pés e os 

movimentos vão subindo, até chegarem à parte 

superior do corpo. A prática é realizada desta forma 

para possibilitar o aquecimento gradativo.

KIHON

É o estudo dos movimentos básicos do Karate, de 

defesa e ataque, praticados pelo participante.

O Kihon pode ser feito parado ou em movimento, 

individualmente ou em dupla, e é parte fundamental 

do trabalho, pois auxilia na compreensão das 

particularidades dos movimentos e na execução 

correta das técnicas básicas.

TSUKI (projeção dos membros superiores)

Temos o Tsuki em diferentes alturas:

• Alto (Jodan Tsuki)

• Médio (Tyudan Tsuki)

• Baixo (Guedan Zuki)

• Defesa alta (Jodan Uke)

• Defesa média (Tyudan Soto Uke)

• Defesa baixa (Harai Uke ou Guedan Barai)

MAEGUERI (projeção dos membros inferiores)

KATA

Forma de defesa e ataque para os quatro lados, 

contra um adversário imaginário.

REI  (cumprimento)

O Cumprimento (“Rei”- como se fala em japonês) 

é uma importante parte do treinamento. O Karate, 

sempre é iniciado e finalizado com cumprimento para 

demonstrar apreço e respeito pelos companheiros, 

veteranos e instrutores que prestam assistência na 

melhoria da técnica. Os principais cumprimentos 

são “zarei” (cumprimento em pé) e “ritsurei” 

(cumprimento sentado).
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O grupo de participantes do CEU Quinta do sol era 

formado por crianças e adolescentes de faixas etárias 

entre 7 e 16 anos, todos pertencentes à faixa branca. 

Desde o primeiro contato com os participantes 

buscou-se explicar sobre como a modalidade do 

Karate seria adaptada ao projeto. 

O grupo era composto por algumas crianças com 

deficiência intelectual, porém todos eram muito 

receptivos e colaborativos, ajudando a desenvolver 

as atividades, demonstrando uma boa integração e 

inserção de todos os inscritos. Inicialmente, as oficinas 

eram ministradas em uma área externa, comum a 

outras atividades, apresentando dificuldades com 

relação ao barulho e passagem de outras pessoas. 

Foi conversado sobre a importância da colaboração 

dos participantes com um bom comportamento 

envolvendo silêncio, disciplina, e companheirismo 

entre todos para o bom andamento das atividades. 

Posteriormente, a oficina foi transferida para 

uma sala fechada facilitando a concentração e o 

desenvolvimento da oficina.

Desenvolvimento

Conforme a tabela, este projeto aconteceu em três locais diferentes, com quatro oficinas.

Ceu Quinta do Sol

Evolução

Os participantes em sua grande maioria tiveram uma grande evolução técnica e um entendimento melhor 

dos movimentos básicos do karate. 

A frequência dos participantes desta oficina se manteve alta desde o início das atividades até o término da 

oficina. Os participantes demonstravam serem assíduos e empenhados em aprender a arte do Karate. Por 

vezes foi necessário conversar sobre a filosofia da arte marcial devido a comportamentos inadequados com 

a equipe. Independente de possuírem ou não alguma deficiência, cada participante apresentava um campo 
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para ser trabalhado, desde capacidades motoras em 

desenvolvimento, melhoras de comportamento ou 

desenvolvimento social e afetivo.

Um caso especial, que chamou atenção neste 

grupo foi de M. A. F., participante com Atraso do 

Desenvolvimento Neuropsicomotor.

A falta de flexibilidade motora inicialmente 

apresentada não o permitia executar movimentos 

de forma correta. Além da falta de elasticidade 

muscular e mobilidade articular, havia também 

uma questão cognitiva e comportamental. Quando 

se mostrava mais irritadiço ou tenso, demonstrava 

maior dificuldade na realização dos movimentos. 

Com relação ao cognitivo, a dificuldade em adaptar 

respostas usando a memória e percepção, não o 

permitia enxergar a situação de maneiras diferentes, 

limitando as possibilidades de soluções para os 

problemas apresentados.

O trabalho realizado para auxiliar a execução dos 

movimentos trouxe aos poucos mais leveza nos 

mesmos. As atividades situacionais apresentadas 

proporcionaram ao participante elaborar a melhor 

resposta diante do estímulo, permitindo uma melhor 

adaptação às diversas situações. 

Sua mãe, K. F., nos conta que cada novo movimento 

conquistado por M., era comemorado em casa, pois 

através do auxílio dos profissionais nas atividades, 

o mesmo alcançava o resultado desejado por ele, e 

pela equipe.

Ela fala do quanto à oficina de Karate foi importante 

no desenvolvimento e na vida de seu filho. Agradeceu 

à equipe e em especial ao Psicólogo pela atenção e 

empenho durante todo o Projeto. 
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Aprendizado

O trabalho com os participantes incluiu momento de 

reflexões sobre o mundo, a sociedade, suas aspirações 

e o aprendizado ali adquirido. Procurou-se apresentar 

as responsabilidades, dentro da oficina e também na 

sociedade, cobrando para que estivessem sempre 

participando ativamente em todos os momentos, 

desde a colaboração com a manutenção do espaço, 

até o momento do compartilhar com suas reflexões 

e conclusões sobre o que foi trabalhado no dia.

Este trabalho propiciou que os participantes 

visualizassem o aprendizado de forma dinâmica 

e interativa, internalizando o que foi recebido de 

conhecimento, produzindo crescimento da capacidade 

intelectual e promovendo a socialização através da 

ampliação do seu diálogo com colegas e instrutores.

Exame de Faixa

A graduação foi realizada de forma satisfatória, 

todos os participantes estavam presentes. Felizes, 

apreensivos e ansiosos com o evento e com a 

presença do Sensei. Realizaram uma apresentação 

admirável, demonstrando bastante disciplina e foco. 

Durante a apresentação das técnicas e kata, foram 

impecáveis, transparecendo toda a dedicação que 

tiveram durante o período de treino, o que rendeu 

elogios aos participantes feitos pelo Sensei, os 

motivando a aperfeiçoarem cada vez mais a técnica. 

Encerramento

O encerramento ocorreu no Teatro da Instituição 

e ainda que ansiedade se fizesse presente naquele 

momento, estavam mais à vontade e motivados a 

apresentarem para os familiares e amigos presentes. 

Após apresentação das técnicas, receberam as novas 

faixas, medalhas e certificados de participação.
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Ceu Parque Veredas

Turma 1

Trata-se de um grupo de participantes com predominância de crianças e adolescentes em vulnerabilidade 

social e com diagnóstico de Síndrome de Down,  com faixa etária entre 7 e 17 anos. Este foi o primeiro 

contato com o Taekwondo, sendo assim se encontravam na faixa branca. Houve a necessidade de ajuste 

dos participantes, pois após a virada de ano muitos mudaram de período na escola, necessitando captar 

novos integrantes, o que foi realizado com sucesso.

A sala era organizada juntamente com os participantes. Os instrutores estabeleceram uma boa interação 

com a turma, que frequentemente participavam das atividades realizando perguntas e comentários. A cada 

oficina o juramento, comandos e contagem eram feitos por um participante escolhido aleatório pela equipe 

como forma de aprendizagem. No final da oficina os inscritos participavam da entrega dos lanches. Essas 

atividades colaborativas auxiliavam no estabelecimento de vinculo e interação com os demais.

Como forma de descontração, foi feito um “Show de Talentos”, onde todos puderam brincar de compartilhar 

suas habilidades e conhecimentos, promovendo a interação entre o grupo.

Neste local o projeto foi realizado em duas turmas.
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Superação

O participante V., 10 anos, com diagnóstico de 

Síndrome de Down, iniciou as oficinas em maio/2017, 

quando foram abertas novas vagas. Desde seu início 

apresentou bastante resistência em participar das 

atividades e permanecer no tatame, V., buscava estar 

sempre no canto da sala, preferindo nenhum tipo 

de contato, até mesmo visual. 

Mostrava-se bastante introspectivo, sempre preferindo 

atividades isoladas ou individuais. A fim de trazermos 

para o tatame realizamos atividades paralelas com 

bola, corda, pintura, possibilitando aos poucos a 

aproximação aos demais colegas e atividades, a fim 

de promover essa primeira interação.

Os pilares de desenvolvimento como autonomia, 

socialização e independência foram estimulados 

por meio de atividades propostas como auxiliar na 

organização da sala e do tatame, guardar os materiais 

usados no dia e estimulando a interagir durante o 

compartilhar, apesar de dificuldades na fala.

Após estes estímulos o participante passou a criar 

maior vínculo com os instrutores, facilitando a ida 

do mesmo ao tatame e realização das atividades. 

Passou a interagir positivamente com os colegas nas 

atividades e a realizar os movimentos na companhia 

do colega M., que o estimulava e incentivava a fazer 

as atividades corretamente, a quem passou a chamar 

de amigo e pediu que colocasse no Mapa Social 

quando realizada a avaliação final do projeto.

Destaques

De acordo com o relato da mãe de V., antes da sua 

participação nas oficinas, o mesmo era muito tímido. 

L. relata que o desenvolvimento de V., foi nítido 

e conta que a parte mais emocionante durante o 

projeto foi no dia da Avaliação Física, ficou muito 

feliz, pois nem ela nem o pai de V.,acreditavam 

na capacidade do filho, e observaram que toda 

a equipe teve paciência em incentivá-lo a realizar 

todas as atividades solicitadas.

Ela e o esposo ficaram muito contentes em observar 

o desenvolvimento do seu filho. Ela também nos 

contou que um dia, ao chegar do Taekwondo 

questionou como tinha sido a oficina, e V.,  disse que 

havia sido maravilhoso! A mesma nos agradeceu 

e elogiou o projeto, encerrou pedindo para que 

não se encerrasse as oficinas, pois foi muito boa 

para seu filho.
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Aprendizado

O grupo desde o início demonstrou forte interação, 

refletindo na relação positiva entre eles e com os 

instrutores. Havia uma absorção muito grande dos 

ensinamentos, possibilitando o aprendizado do 

que estava sendo proposto, com uma rica troca de 

conhecimento.

Consolidação do grupo       
e inclusão

O ingresso de um participante com diagnóstico 

de Síndrome de Down, que não interagia com os 

demais e apresentava dificuldades de integrar o 

grupo possibilitou que a equipe busca-se aprimorar 

o conceito de inclusão e através de atividades que 

estimulassem o trabalho em duplas e em equipes 

fazendo um treino de “olhar” para o outro.

Através de estímulos, pautados na tríade Autonomia, 

Independência e Socialização, foi abordada a 

resistência à interação deste participante com o grupo, 

o respeito ao seu tempo e às suas características 

e também a liberdade de se expressar durante as 

atividades. Trabalhamos com atividades paralelas 

com bola, pintura, desenho e houve melhora no 

vínculo com o espaço, onde permaneceu no tatame, 

realizando as atividades propostas, e possibilitou o 

estabelecimento de vínculos com os demais colegas. 

Exame de faixa e 
Encerramento

A graduação foi um momento de muita ansiedade, 

onde todos se esforçaram bastante e tiveram seus 

destaques, recebendo muitos elogios do Mestre. 

Após o exame se mostraram mais leves e alegres 

com o resultado da apresentação.

No encerramento a ansiedade tomou conta dos 

participantes, mas estavam motivados em fazerem 

uma boa apresentação. Após apresentação das 

técnicas, receberam as novas faixas, medalhas e 

certificados de participação, foi um momento de muita 

emoção entre os participantes e seus responsáveis, 

que puderam acompanhar a evolução de cada um e 

também de muita tristeza devido ao fim do projeto.
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Turma 2

Quando iniciamos o projeto nos deparamos com um grupo bastante agitado, com muita dificuldade em 

prestar atenção no que estava sendo proposto e em respeitar os instrutores.

Com o ingresso de novos participantes, o grupo foi crescendo e se consolidando, havendo uma cobrança 

entre eles para o bom andamento da oficina e para o aproveitamento da atividade.

De um modo geral os participantes demonstraram boa capacidade de aprendizagem e habilidade para realizarem 

os movimentos de forma correta. Inicialmente foi necessária a intervenção dos instrutores para o aperfeiçoamento 

da técnica, mas logo se adaptaram e seguiram aprimorando cada vez mais. No final do projeto já não era 

necessário realizar intervenções nos movimentos, houve melhora na consciência corporal e lateralidade.

Destaques

De acordo com o relato da mãe de N., antes da sua 

participação nas oficinas, o mesmo era muito tímido e 

não interagia na escola, inclusive já mudou de escola 

por diversas vezes por não se adaptar.

No decorrer do projeto mudanças foram notadas, onde 

o mesmo passou a interagir na escola, com brincadeiras 

e nos atendimentos em grupo com a psicóloga com 

uma comunicação efetiva e participando com mais 

frequência das atividades. 

E., nos conta que o projeto o ajudou bastante, atribuindo 

esses ganhos às vivencias oferecidas pelo Taekwondo, 

notando maior proximidade com os colegas da oficina 

através de brincadeiras nos corredores.

Exame de faixa

Na graduação demonstraram bastante ansiedade, tanto para a avaliação, como também para conhecer o 

Mestre, se mostrando nervosos com a primeira experiência de exame de faixa da maioria. Fomos surpreendidos 

pela apresentação do grupo com a execução do currículo, sendo elogiado por toda a equipe.

Encerramento

No encerramento a ansiedade para o recebimento das medalhas e certificados tomou conta dos participantes, 

mas estavam bastante motivados em fazerem uma boa apresentação para os responsáveis ali presentes. 

Após apresentação das técnicas, receberam as novas faixas, medalhas e certificados de participação.
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Ceu Vila Curuçá

Os participantes do CEU Vila Curuçá, com crianças 

e adolescentes com faixas etárias entre 7 e 17 anos, 

tiveram o primeiro contato com o Karate, estando 

todos na faixa branca.

O espaço onde as atividades eram realizadas 

possuía banheiros e cortinas separando 

a sala. Ao mesmo tempo em que 

a estrutura facilitava com suas 

comodidades, também auxiliava 

na dispersão dos participantes 

que encontravam nesses locais 

esconderijos para brincadeiras. 

Os maiores problemas encontrados pela equipe foram 

a desobediência acarretando na dispersão da turma. 

Através das atividades lúdicas, conseguimos inserir 

participantes que ainda não haviam se integrado 

com turma durante alguns momentos das oficinas. 

Apesar dessa integração não ter ocorrido durante 

todo o tempo da oficina, esses momentos de 

completa atenção e foco dos participantes foram 

enriquecedores.
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Evolução

Inicialmente a parte prática foi dividida em etapas, 

onde a ginastica era aplicada com explicações 

detalhadas sobre cada movimento, o kihon foi 

desmembrado para melhor entendimento da técnica. 

Seguido do kata onde foram praticados inicialmente 

os seis primeiros movimentos, trabalhando a 

lateralidade. A partir da evolução dos participantes 

foram acrescentados novos movimentos do kata, 

passando para os 10 movimentos. Conforme avaliado 

a melhora do desempenho pelos instrutores, eram 

acrescentados novos movimentos.

Ao final, os participantes ainda que com algumas 

dificuldades, passaram a realizar o kata de forma 

natural, com autonomia e confiança.

Os inscritos com diagnóstico de Paralisia Cerebral 

apresentavam grande dificuldade motora. No 

decorrer das atividades houve evolução positiva, 

participantes que apresentavam falta de equilíbrio 

ao caminhar, passaram a desenvolver a marcha com 

maior independência, possibilitando a corrida quando 

feita a segunda avaliação física.

 O grupo apresentava maior demanda de participantes 

com TEA (Transtorno do Espectro Autista) havendo 

dificuldade de organização e estabelecimento de 

rotina. Foram feitos treinos que possibilitaram o 

aprimoramento na organização durante as atividades, e 

o grupo passou a permanecer no tatame, possibilitando 

o aprimoramento dos movimentos solicitados.
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Destaques

A participante G., 16 anos iniciou as oficinas em 

fevereiro/2017, quando foram abertas novas vagas, 

desde seu início foi muito assídua. G., tem diagnóstico 

de Síndrome de Down.

Mostrava-se bastante tímida e introspectiva, sempre 

dependente da mãe para realizar as atividades de troca 

de roupa, colocar e tirar o quimono, calçar os sapatos; 

e ao finalizar as atividades sempre a aguardava no 

ateliê para que organizasse seus pertences. 

Os pilares de desenvolvimento como autonomia, 

socialização e independência foram estimulados por 

meio de atividades de vida diária relativas à oficina, 

como organizar o tatame, guardar os materiais usados 

no dia e ao final das atividades, trocar de roupa, dobrar 

o quimono e guardar seus pertences na mochila. Com 

a colaboração da mãe, os mesmos aspectos foram 

trabalhados em casa.

Destaques

Segundo relato de sua mãe, C. S., pouco tempo depois 

de iniciada as oficinas sua filha passou a demonstrar 

autonomia para executar as tarefas diárias. Passou a 

organizar seus pertences em casa e ao desenvolver 

esta habilidade passou a contribuir na arrumação em 

casa junto com a mãe.

Ela relata que a G., dependia da ajuda dela para trocar 

de roupa e com o tempo, passou a fazer isso sozinha. 

Aprender a dobrar as suas roupas, e até a faixa do 

Karate.

C. S., nos agradeceu pelas conquistas de sua filha.
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Troca de faixa

A graduação foi realizada de forma satisfatória, 

faltando apenas dois participantes. Alguns estavam 

ansiosos com a avaliação. Durante a apresentação 

das técnicas e kata, mostraram-se dedicados a cada 

movimento aprendido.

Finalizado o exame os participantes estavam alegres 

e satisfeitos com apresentação.

Encerramento

No encerramento a ansiedade tomou conta dos 

participantes devido à presença dos responsáveis 

e familiares, mas motivados em fazerem uma boa 

apresentação. Após demonstração das técnicas, 

receberam as novas faixas, medalhas e certificados de 

participação, foi um momento de muita emoção entre 

os participantes e seus responsáveis, que puderam 

acompanhar a evolução de cada um.
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Resultados - IDOK

Estudando os processos das dinâmicas em grupo, o instituto Olga Kos desenvolveu indicadores de qualificação 

para suas atividades, criando possibilidades de aprimoramento na metodologia em áreas da saúde e educação. 

Abaixo estão alguns recortes da pesquisa por IDOK’s nas atividades do projeto Karatê e Taekwondo: Caminhos 

para a Inclusão III

Analisando os dados coletados, observam-se variações significativas entre início e término das atividades. 

No CEU Quinta do Sol, por exemplo, onde os praticantes dedicaram-se ao Karatê-do, o primeiro gráfico 

apresenta elementos mistos de técnica e fundamentos da arte marcial:

Segundo a percepção dos mestres e instrutores que acompanharam o projeto, práticas fundamentais ao 

karatê como o cumprimento e a contagem tiverem uma evolução significativa nos grupos, com destaque 

para o cumprimento, uma saudação ao local de treino e aos presentes. A defesa, conhecida como Uke no 

Karatê, parece ter evoluído somente após a consolidação dos fundamentos.

Os indicadores sugerem que o desenvolvimento nos fundamentos da arte marcial podem ter repercutido em 

diferentes esferas da vida social dos praticantes, conforme demostrado abaixo por meio dos dados coletados 

com o mapa da Rede Social:

Técnica e Fundamentos

CEU Quinta do Sol

Novas Relações

CEU Quinta do Sol
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Os vínculos familiares foram mais reconhecidos na 

segunda avaliação, indicando que o esporte fortaleceu 

vínculos primários, e também possibilitou ampliação 

de amizades e relações de estudo. 

A qualidade nas relações também mudou segundo 

os dados coletados. Após o projeto, os participantes 

descreveram suas relações como mais íntimas.

Grau de Proximidade nas relações (Pré)

CEU Quinta do Sol

Grau de Proximidade nas relações (Pós)

CEU Quinta do Sol

Em outro campo de atividade, também um Centro 

Educacional Unificado, a avaliação dos psicólogos 

presentes durante as atividades revelaram que a prática 

esportiva também contribuiu para o amadurecimento 

de fatores cognitivos, emocionais e relacionais:

Desenvolvimento Psicológico

CEU Curuçá

Para esse gráfico foi selecionado um fator de cada 

agrupamento, conforme pode ser analisado em 

detalhes nos instrumentos. Observa-se que nesse 

grupo os participantes desenvolveram-se de modo 

parecido em diferentes fatores, indicando que a 

oficina propiciou um desenvolvimento global.

Segundo as avaliações da psicologia, os participantes 

estavam mais imaturos ao início, dependendo de 

relações duais para uma cooperação mais efetiva, 

já ao final das atividades os participantes puderam 

conviver em um estado de reciprocidade amparado 

pela equipe multidisciplinar.

No mesmo grupo, fisioterapeutas puderam avaliar a 

dimensão motora e cognitiva no desenvolvimento da 

autonomia. Segundo a primeira avaliação, o grupo 

partiu de uma base mais sólida de aprendizagem rumo 

à maiores possibilidades de autonomia na realização 

de práticas esportivas em grupo.
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CEU Curuçá

Funções Motoras e Cognitivas

Uma diferença no desenvolvimento psicológico e 

motor pode estar relacionada ao tempo da atividade, 

onde 80% do tempo é dedicado a alongamentos e 

exercícios. 

No terceiro campo de atividade, o primeiro grupo 

apresentou aumento significativo na maturação 

psicológica dos participantes, que encontraram 

espaço para a expressão emocional, favorecendo 

a sociabilidade e contribuindo para a harmonia do 

grupo, garantindo maior estabilidade nas atividades, 

conforme apresentado no gráfico a seguir:

Desenvolvimento Psicológico

CEU Parque Veredas I

Aspectos da prática no Taekwondo que contribuem 

para a autonomia e socialização do indivíduo também 

podem ser observadas nos resultados. Abaixo 

observa-se alguns exemplos de diferenças no ritmo 

de aprendizagem:

Evolução no Taekwondo

CEU Parque Veredas I

Cada grupo desenvolveu-se de um modo, sendo 

necessárias constantes adaptações. No segundo grupo 

do CEU Parque Veredas, o desenvolvimento para a 

autonomia por meio de elementos das artes marciais 

refletiu-se na socialização dos participantes, onde 

houveram mudanças em diferentes esferas sociais, 

conforme se verifica nos gráficos a seguir:

Desenvolvimento no Taekwondo

CEU Parque Veredas II
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Quantidade de Relações

CEU Parque Veredas II

Os benefícios da prática esportiva no Taekwondo são 

verificados em diferentes contextos. Analisando o 

desenvolvimento de fatores trabalhados e avaliados 

durante os encontros, os resultados indicam que a 

aprendizagem de um ritmo conjunto, representado 

pela contagem dos exercícios, foi um fator de 

destaque, também contribuindo,
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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.
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