SOBRE O IOK
Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos 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-Do
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;

PATROCINADORES
SOLISTICA - UMA EMPRESA FEMSA
TOTAL LUBRIFICANTES
ALIANÇA
LINEX
INAPEL
BRINQUEDOS BANDEIRANTE SA

YOKI
LEMASA
ACCERT
SAMEKA

+ Respeito à diversidade humana;
+ Promoção do exercício da cidadania;
+ Comprometimento com a causa;
+ Excelência no trabalho;

Objetivo
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.

Apresentação: No Material a seguir
apresentaremos o desenvolvimento do projeto
“Karate e Taekwondo - Super Ação II”.
Esta publicação tem como objetivo descrever
de maneira resumida, as etapas do projeto, bem
como síntese das metodologias e resultados
alcançados.
Vigência: abril de 2018 a fevereiro de 2019.
Números de Participantes: 60.
Instituições: A modalidade karate foi realizada
nas instituições Lares e Apoie. A modalidade
Taekwondo foi realizada na instituição Nosso Lar.
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SOBRE O PROJETO
O projeto “Karate e Taekwondo - Super Ação II” 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 a capacidade funcional
dos participantes.

e emocional, por meio das quais é possível verificar
o desenvolvimento de competências e habilidades.
O objetivo do IDOK é verificar o efeito das atividades
realizadas nas oficinas, no desenvolvimento global dos
participantes.

• AVALIAÇÃO FÍSICA – Com o intuito de saber a composição
Para isso, buscou-se aprimorar os seguintes aspectos:

Sociais: integração com colegas, instrutores e familiares
que, dentro de 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 da arte marcial, 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

• MAPA SOCIAL – indicadores de socialização dos
participantes, realizado com o intuito de mapear as
relações interpessoais dos participantes, fora das oficinas.

QUEM TRABALHOU NO PROJETO
Para desenvolver o projeto, o Instituto Olga Kos contou
com equipe multidisciplinar, composta por profissionais
de diversas áreas, a fim de atender da melhor forma os
participantes.
A seguir faremos um resumo sobre as atribuições de
cada um:

a promoção da saúde, autoconfiança, autoestima,
consciência corporal e, consequentemente, da qualidade
de vida.

Instrutores

As atividades foram desenvolvidas com o intuito de
aumentar a consciência corporal dos participantes,
melhorar a saúde e a qualidade de vida, incentivando
na prática regular de exercícios físicos, além de
estimular a interação social e promover a participação
da família no processo de inclusão social, focando em
um aprimoramento pessoal desenvolvido através dessa
arte marcial milenar.

Responsáveis diretamente pelas atividades práticas,
transmitiram o conhecimento na área da modalidade
esportiva. Os intrutores são os grandes pilares das
oficinas, desempenhando a função mais importante
para a formação dos participantes, sendo uma referência
para eles. Antes do projeto ser iniciado, todos passaram
por capacitações e qualificações técnicas para que,
assim, pudessem transmitir da melhor forma possível,
as técnicas, as filosofias e regras das artes marciais aos
participantes.

A prática da arte marcial não teve objetivo competitivo,
e sim, participativo, seguindo os princípios filosóficos
da modalidade como Respeito, Hierarquia, Disciplina
e Cortesia
As avaliações desenvolvidas durante o projeto, foram
as seguintes:

• IDOK - Índice de Desenvolvimento Olga Kos é um
instrumento que possibilita a observação e mensuração
de habilidades nos aspectos motor, cognitivo, social
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corporal de cada participante e as condições de saúde
em que eles se encontravam no início do projeto e ao
final, com o intuito de descobrir o quanto esses aspectos
foram melhorados através da prática regular do Karatê.

Psicólogos
Este profissional realizou intervenções sempre que
necessário, visando o melhor aproveitamento dos
participantes nas atividades propostas, foi responsável
também pelo 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.

Fisioterapeutas
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 fornecer suporte técnico e teórico
à equipe.

Fotógrafos
Capturaram imagens dos participantes, registrando-os
em atividade e também em momentos de interação.
Este material é utilizado pela equipe de comunicação
para 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

KARATE
D I S C O U N T

KARATE-dO
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.

KATA
forma de defesa e ataque
para os quatro lados,
contra um adversário
imaginário.

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.

Maegueri:

Tsuki
(projeção dos membros superiores).
Temos o Tsuki em diferentes alturas:

Alto
(Jodan Tsuki)
Defesa alta
(Jodan Uke)
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Médio
(Tyudan Tsuki)
Defesa média
(Tyudan Soto Uke)

projeção dos membros inferiores

Baixo
(Guedan Zuki)

Defesa baixa
(Harai Uke ou Guedan Barai)

rei

CUMPRIMENTO
O Cumprimento (“Rei”- como se fala em japonês) é uma
importante parte do treinamento. No Karate, sempre
começamos e terminamos 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).

SOBRE O

O
D
N
O
W
K
E
TA
D I S C O U N T

Taekwondo ou Tae kwon do é uma arte marcial que foi criada,
pelo general sul-coreano Choi Hong Hi, em 11 de abril de 1955.
Nas Olimpíadas de Seul (1988), o Taekwondo tornou-se um
esporte olímpico de exibição. Nos Jogos Olímpicos de Sydney
(Austrália), em 2000, tornou-se um esporte olímpico oﬁcial.
Em coreano a palavra Taekwondo possui o seguinte signiﬁcado: caminho dos pés e das mãos através da mente. Esta arte
marcial tem como ﬁlosoﬁa a valorização da perseverança,
integridade, autocontrole, cortesia, respeito e lealdade.

Chegada ao Brasil
O Taekwondo chegou ao Brasil em 1970,
através do mestre Sang Min Cho.

Graus de aperfeiçoamento
Assim como em quase todas as artes marciais, o Taekwondo possui
graus que vão mudando de acordo com o estágio técnico do lutador.
Estes graus correspondem aos geups e dans. Cada geup corresponde
a uma faixa colorida que é amarrada na cintura.

Movimentos
O Poomsae é uma série de movimentos de ataque e defesa que podem
ser praticados e treinados, até mesmo sem a presença de um instrutor,
conforme os padrões ﬁxos. Então, o Poomsae tem o mérito,
através de sua prática, de fazer o aprendiz
aumentar as técnicas de Kyorugui e as técnicas aplicadas, que incluem
técnicas especiais que quase não podem ser praticadas apenas pelo
treinamento de cada movimento básico em separado.

Proteção
Os praticantes proﬁssionais deste esporte devem
utilizar equipamentos de proteção com o objetivo de
não ocorrer ferimentos em função dos golpes.
A vestimenta usada, geralmente na cor branca,
chama-se dobok.

Competições
Uma luta de Taekwondo entre faixas-preta ocorre em 3 rounds de
3 minutos cada. Já para os praticantes de faixas coloridas, a luta
pode durar de 2 a 3 rounds, também de 3 minutos cada.

Regras principais
Não é permitido agarrar, socar no rosto, atingir abaixo da
linha de cintura ou empurrar adversário (estas práticas
fazem o lutador perder pontos).

O Poomsae pode ser treinado através do imaginário,
ou desenhando-se as linhas do Poomsae que marcam a posição
do pé e a direção do seu deslocamento.
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APOIE
O grupo foi formado por adultos na faixa etária entre 19 e
57 anos. Nesta turma os participantes tinham diagnósticos
variados como transtorno do desenvolvimento intelectual
e outros diagnósticos não especificados.

VISÃO DA EQUIPE
O trabalho com esse grupo, teve como objetivo
desenvolver as capacidades físicas e motoras através
do Karatê e aliado a isso, trabalhamos os aspectos
cognitivos e sociais de forma integrada.
Durante o compartilhar para fechamento dos encontros,
os participantes foram estimulados a expressar suas
dificuldades ou facilidades percebidas durante as
atividades. Sendo possível refletir sobre vários assuntos:
o cumprimento e respeito ao corpo do outro, ou seja,
não podemos tocá-lo e sim cumprimentar olhando um
para o outro e flexionando o corpo para baixo, mantendo
uma distância em sinal de respeito, seguindo a filosofia
do Karatê. A importância em se atentar para realizar
os combinados e que são de responsabilidade única
e exclusiva de cada um, como tomar água e saídas
para ir ao banheiro, que precisa ser antes de iniciar ou
quando finalizar as oficinas. Respeitar a si e ao próximo.
Tentar manter o silêncio necessário para a realização
das atividades propostas, pois o barulho constante
interfere diretamente na aprendizagem e assimilação
do conteúdo ministrado.
Vale mencionar uma participante com Transtorno do
desenvolvimento intelectual:
Ana Carolina, no início do projeto, passava todo o tempo
da oficina sentada em uma cadeira devido estar acima
do peso e observava o grupo, às vezes executava
alguns movimentos com os membros superiores
movimentando os braços. No final do projeto, após
estímulos e exercícios para fortalecimento muscular
dos membros inferiores realizados pela Fisioterapeuta,
a participante conseguiu ficar em pé a maior parte do
tempo, realizando os movimentos solicitados pelos
Instrutores.
A equipe multidisciplinar soube trabalhar em conjunto,
com muita paciência e determinação para alcançar
os resultados desejados, visando independência e
autonomia dos participantes dessa oficina.
Em alguns momentos a turma foi dividida em dois
grupos para o treinamento dos movimentos de defesas
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e ataques com adversários imaginários. O grupo mais
avançado, faixas amarelas treinavam o KATA GUEKISAI
ICHI e o de faixas brancas treinavam o KATA TAICHI.

DESTAQUES
A participante Maria Elisa, tem o diagnóstico de Síndrome
de Down e teve significativo destaque na oficina. Ela
superou todas as expectativas, mostrando-se muito
concentrada e detalhista nas aulas. Ela assimilou os
movimentos do Karatê com muita facilidade e por gostar
muito de treinar, expressou o desejo de um dia se tornar
uma instrutora de Karatê do Instituto Olga Kos. Além
de ter alto grau de concentração, ela dominava os
movimentos técnicos e executava todas as tarefas de
forma perfeita. Isso lhe rendeu um convite do Sensei
Oshiro, para continuar o treinamento do Karatê em sua
academia.

EXAME DE FAIXA E ENCERRAMENTO
No evento de troca de faixa, tivemos a presença
da Gestora da Apoie. Todos os participantes foram
elogiados pelo Sensei Oshiro, pelo comprometimento
que tiveram e pela maestria com que desempenharam
o Kata (Sequência de movimentos).
Os participantes ficaram extremamente satisfeitos com
o resultado. A equipe foi parabenizada pelo trabalho
desenvolvido.
O projeto foi finalizado com muita alegria, satisfação
e com a certeza de que o trabalho realizado foi de
extrema importância para melhora na qualidade de
vida dos participantes e seus familiares.

VISÃO DA INSTITUICÃO
A Apoie mais uma vez agradece a parceria com o IOK que desenvolveu
no ano base de 2018 o Projeto de Karatê para aprendizes com
Deficiência Intelectual.
Durante todo o processo pudemos avaliar que a prática do esporte
contribuiu para que os aprendizes tivessem noção do próprio corpo:
coordenação motora, lateralidade, enfim aspectos físicos, motores e
cognitivos que estimularam na interação social deles.
Observamos que para a prática, tudo que envolveu desde o início: a
ficha de inscrição, o exame médico, o kit do participante, foi de grande
incentivo para o senso de responsabilidade de cada um.
Através da prática, outros conceitos de valores importantes também para
o nosso trabalho na APOIE foram desenvolvidos: respeito, humildade,
responsabilidade, paciência, cortesia que
são os princípios básicos da prática.
Os profissionais do IOK que trabalharam aqui na APOIE estão de
parabéns pela paciência nas aulas ministradas, buscando sempre
adaptações para as mesmas, em todos os momentos da atividade:
cumprimento, aquecimento e movimentos básicos do Karatê.
Esse acolhimento que os projetos do IOK oferecem, é o que nos faz
acreditar no trabalho sério oferecido e realizado, com todo o suporte
para a Instituição.
(Maria Alice Corrêia Lanzelot –
Coordenadora Técnica da APOIE)
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LARES
A Oficina foi composta por jovens e adultos com idade
entre 19 e 50 anos, diagnosticados com deficiência física
e/ou intelectual. O grupo tinha participantes graduados
na faixa laranja com azul.
Um dos pontos trabalhados com muito afinco foram
noções sobre a lateralidade, para ajudá-los a distinguir
o lado esquerdo e direito com mais agilidade. Foram
utilizamos como recursos visuais, elásticos coloridos
para diferenciação dos lados direito e esquerdo.
Também fizemos com esta turma o Karate no Carnaval
e nosso objetivo foi manter os participantes atualizados
com os acontecimentos do País. Por isso promovemos
a união da arte marcial, o Karate, com a festa popular
o Carnaval. Utilizamos na atividade o pandeiro que é
um instrumento brasileiro e o Derbak, instrumento de
percussão árabe, juntos com adereços, colares e óculos
coloridos possibilitando um momento de integração e
socialização entre participantes e equipe multidisciplinar,
mostrando que podemos nos divertir com atividades
diversificadas, desde que haja atenção para as regras
estabelecidas e que todos possam manter a disciplina
necessária dentro do grupo.
Na questão motora trabalhamos lateralidade, noção
espacial, praxia fina, concentração, controle de força,
equilíbrio dinâmico, fortalecimento de membros
superiores.
Durante as oficinas foram desenvolvidos os fundamentos
do karatê que são, a disciplina, o respeito, a cortesia
e a humildade.
Algumas atividades foram realizadas de forma lúdica
utilizando mesa, copos e bolinha de ping-pong.
Dividimos os participantes em duas equipes, onde cada
uma possuía 6 copos e uma bolinha. Os participantes
tinham que acertar a bolinha dentro dos copos da
equipe adversaria, eliminando cada copo que a bolinha
entrava. A atividade chegava ao fim, quando todos os
copos eram eliminados da mesma equipe, tendo como
objetivo noção espacial, controle de força e praxia. A
necessidade de estímulos táteis foram diminuindo a cada
oficina, tornando os participantes mais independentes.
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Exemplos de superação
No projeto tivemos alguns casos que se destacaram,
seja no aspecto motor, psicológico ou técnico. Entre
esses observamos os participantes João Pedro e Alex,
que no início do projeto eram tímidos, introvertidos,
com uma postura cabisbaixa, distantes do grupo,
pouco participativos das atividades da oficina, com
dificuldades de realizar os movimentos de forma
autônoma e independente. No decorrer do projeto,
com ações realizadas pela equipe multidisciplinar,
percebemos mudança positiva de comportamento
nesses participantes, apresentaram melhoras na
participação dentro do grupo, melhor entendimento
das orientações durante as oficinas, socialização com o
grupo e equipe, assim como autonomia e independência
na realização dos movimentos da arte marcial.
No encerramento do projeto os participantes e familiares
estavam felizes pelo recebimento das medalhas que
ocorreu durante o evento de confraternização.

DEPOIMENTOS DE PAIS
E RESPONSÁVEIS:
1-

Qual(is) mudança(s) o Karatê gerou na vida do seu filho
(ou parente) fora dos tatames?

Meu filho apresentou uma
mudança muito grande em seu
comportamento principalmente
no ambiente familiar, pois
antes do Karatê, apresentava
agressividade e não queria se
movimentar, ficando a maior parte
do tempo no sofá. Hoje, está mais
respeitoso e nos horários livres,
fica no quintal repetindo
movimentos aprendidos no
Karatê!

2 - Qual a importância do Olga Kos para a vida da sua família?

Posso dizer que a maior
mudança para nossa família
é, realmente, as atitudes
apresentadas pelo meu filho.

3-

O que você e seu filho mais gostaram no projeto?

Depoimento da OSC Lares:
1-

Qual a avaliação da instituição sobre o trabalho

desenvolvido pelo IOK?

Os trabalhos prestados pela
equipe do IOK com a oficina
de Karatê é sempre um fator
de satisfação, pois podemos
observar o carinho, atenção
e profissionalismo dos
professores para com nossa
Instituição, e principalmente
com nossos Assistidos.

2 - O que faz a instituição a acreditar em nosso trabalho?
Posso dizer que a maior
mudança para nossa família
é, realmente, as atitudes
apresentadas pelo meu filho.

Regina Hong – Coordenadora Técnica

Gostamos do Projeto
porque todas as mudanças
comportamentais
apresentadas vêm de
encontro com meus
anseios e os dele também!

4 - Cite exemplos de melhoria em aspectos físicos,
motores e psicológicos.

Como já dito anteriormente,
sua vida está mais ativa e ele
apresenta mais tranquilidade
e respeito!

Sra. Railda, mãe do participante Alex.
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NOSSO LAR 1
Grupo formado por crianças, adolescente e adultos, com
idade entre 9 e 30 anos, diagnosticados com Síndrome de
Down, Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual, Autismo,
Deficiência Visual, Deficiência Auditiva e Cadeirante.
Para que houvesse melhor aproveitamento do trabalho
os integrantes foram divididos em duas turmas, sendo
a primeira turma formada por participantes com
comprometimento cognitivo moderado, mas que já haviam
adquirido alguns conceitos e demonstravam estar aptos
para iniciar o treinamento do Taekwondo. A segunda
turma foi composta por pessoas com comprometimento
cognitivo e motor grave que necessitou de auxilio verbal
e físico de forma individual e constante para realizar as
atividades.
Com esta divisão foram estabelecidas novas formas
de interação e socialização, proporcionando melhores
condições para a dinâmica da oficina. Realizamos
reflexões em grupo para reforçar a assimilação dos
participantes sobre o conteúdo trabalhado nas oficinas.
Houve necessidade de adequar o trabalho separando em
alguns momentos os participantes com maior limitação
funcional visando permitir estímulos adequados para
o seu melhor desenvolvimento. Nesse grupo haviam
dois inscritos com Deficiência Visual, dois inscritos com
limitação na deambulação, necessitando de cadeira de
rodas, entre outros participantes com maiores limitações
que necessitavam de suporte externo para a realização
das atividades. Os demais inscritos apresentaram boa
autonomia, necessitando de pouco estímulo externo.
A evolução de todos os inscritos foi evidente e notada
também através da aplicação do IDOK Fisioterapia, que
identificou avanços em todo o grupo. Houve melhora
da coordenação motora geral, consciência espacial e
corporal e ganho importante de repertório motor.

DESTAQUES
Vale ressaltar os avanços obtidos por todos, mas em
especial, destacamos três participantes:

1 ) Vyctor com Paralisia Cerebral, inicialmente o mesmo
apresentava pouco controle de tronco e cervical,
apresentou uma boa evolução. Através de estímulos
táteis e proprioceptivos apresentou melhora no controle
de tronco e cervical, possibilitando que o mesmo
conseguisse permanecer sentado sem apoio por um
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período. Ao ser posicionado em ortostatismo e estimulado
através de descarga de peso alternada apresentou
alternância de MMII, fato que não era percebido no início
do projeto. No final do projeto, Vyctor apresentava maior
capacidade de marcha com apoio em tronco por curtos
períodos, além de melhora significativa na capacidade
de interação. Passou a segurar e interagir com alguns
objetos, principalmente quando havia estímulos sonoros
junto.

2 )

Paulo, participante com Síndrome de Down,
utilizava andador para caminhar e na maioria do tempo
permanecia sentado no tatame. No decorrer do projeto
passou a se levantar com o auxílio de um instrutor e
ao final do projeto respondia aos estímulos verbais,
o que não ocorria no início. Além disso, conseguiu
executar alguns movimentos como soco na raquete
e chute realizando parte do Poonse. Isso nos deixou
extremamente satisfeitos.

3 ) Lucas com Deficiência Visual, Transtorno do Espectro
Autista e com sequela de Rubéola, apresentou melhora
do repertório motor e permitiu maior contato com a
equipe, no início do projeto o mesmo era muito agressivo.
Esses fatos fizeram com que a atenção sobre ele fosse
redobrada para evitar que se machucasse durante as
atividades.
Desenvolvemos atividades lúdicas com estímulos táteis
e visuais que permitiram evolução na socialização e na
noção espacial do participante.

EXAME DE FAIXA E
ENCERRAMENTO
Com relação ao exame de faixa, foi surpreendente em
todos os aspectos. Notamos mudanças extremamente
importantes na parte física e motora dos participantes.
Todos participaram do exame de troca de faixa com
entusiasmo e alegria, a emoção tomou conta de todos.
Antes de finalizarmos, uma mãe propôs uma oração
em agradecimento ao Instituto Olga Kos e a Instituição
Nosso Lar, por tudo o que fizeram por seus filhos. Esse
foi o ápice da cerimônia e grande parte dos presentes
foram as lágrimas nesse momento.

DEPOIMENTOS PAIS E RESPONSÁVEIS:
As mudanças foram ótimas e os
alunos adoravam as aulas de
Taekwondo. A parceria com o
Instituto ajudou muito na evolução
dos alunos.

Instrutora do Nosso Lar - Rosana Aguiar

Agradecemos ao Instituto Olga Kos
pelo trabalho realizado com nossos
atendidos. A evolução deles depois
dessas atividades foi grande.
Ficamos felizes em poder contar
com essa equipe maravilhosa.

Instrutora do Nosso Lar - Rosana Aguiar
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NOSSO LAR 2
A segunda turma era composta por pessoas com idades
entre 22 e 43 anos, diagnosticados com Síndrome
de Down, Transtorno de Espectro Autista, Paralisia
Cerebral, Transtorno do Desenvolvimento intelectual,
Síndrome de Martin-Bell e pessoas com diagnósticos
não especificados. Todos os participantes iniciaram o
Projeto na faixa de graduação branca.
Os princípios desenvolvidos durante as oficinas de
Taekwondo foram: Cortesia, autocontrole, integridade
e perseverança. Além disso os aspectos motores, físicos,
cognitivos e sociais foram trabalhados ao longo do tempo,
visando o desenvolvimento integral dos participantes.

O desenvolvimento de atividades através de circuitos
possibilitou ganho importante de repertório motor,
consciência corporal e espacial em todo o grupo.
No aspecto técnico foi realizado o juramento conduzido
pelos instrutores, aquecimento, alongamento e execução
da pratica dos movimentos iniciais do Poonse, contribuindo
na aprendizagem dos participantes iniciantes, e no
aprimoramento daqueles que já possuíam o conhecimento
por treinarem a mais tempo o Taekwondo.

Procuramos mediante as reflexões estimular os
participantes a recordar as etapas da oficina, de modo
que pudessem reter por mais tempo as informações
repassadas.

No aspecto lúdico as brincadeiras tiveram como objetivo
o desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras
e sociais. No aspecto cognitivo a atenção, concentração
e memória. No aspecto motor e social o intuito foi que as
pessoas pudessem executar as atividades propostas de
maneira mais descontraída, obtendo maior segurança
em si mesmo, melhorar suas habilidades e através da
colaboração e participação com melhoras na interação e
socialização do grupo. Dentro das atividades recreativas
com o uso de uma corda e com raquetes, escudos, bolas,
bambolês e aparadores foram desenvolvidos trabalhos
que tiveram como ponto central a coordenação motora,
lateralidade, agilidade e tempo de reação que são
importantes para a execução dos movimentos básicos
do Taekwondo.

O resultado obtido pelo grupo foi positivo, desde o início
havia interesse, comprometimento e boa aceitação de
todos nas atividades propostas.

O trabalho multidisciplinar auxiliou no desenvolvimento
global dos participantes, proporcionando mudanças
notórias que serão heranças para o resto de suas vidas.

Os participantes desde o início apresentaram boa
assimilação nos conteúdos ministrados pelos Instrutores,
adaptando-se com naturalidade aos treinamentos.
No compartilhar, momento de reflexão pós treino, foi
abordado com o grupo, o conteúdo adquirido para
assegurar melhor entendimento e assimilação. Refletimos
sobre a importância do respeito entre os participantes,
baseando-se nos princípios do Taekwondo.

Nesta turma havia um participante com diagnóstico não
definido que no início do projeto apresentou resistência
e inquietações constantes, dificultando sua participação
nas atividades propostas. Todavia com os estímulos
recebidos através de cantigas infantis, o participante
apresentou maior estabilidade e participação.
Poucos participantes necessitaram de reforço visual e
auditivo, o grupo retomava a atenção rapidamente e
realizavam os movimentos propostos, não sendo mais
necessário estímulos táteis e proprioceptivos.
O grupo apresentou repertório motor importante, com
boa evolução de consciência corporal e espacial, boa
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evolução em saltos e atividades de coordenação motora.

DESTAQUES

DEPOIMENTOS

O participante Cláudio, no começo do projeto era tímido
e indisciplinado...muito disperso e com pouca vontade
de participar das atividades propostas pelos instrutores.
No decorrer do projeto ele começou a se interessar mais
pelas atividades, o mesmo tinha dificuldade para fazer os
chutes e o grito. No final do projeto ele ajudava alguns
amigos, mais comunicativo, tinha mais vontade de estar
ali na atividade, fazia os chutes e o kihap (grito) onde ele
tinha mais dificuldade.

PAIS E RESPONSÁVEIS:
“Gostaria de pedir uma benção
à Deus para vocês. Por tudo o
que fizeram por nossos filhos.
Foi Deus que colocou vocês no
caminho dos nossos filhos. Não
é fácil achar uma instituição para
eles e aqui no Nosso Lar, com a
ajuda dos profissionais do Olga
Kos, conseguimos amor,
carinho e atenção para eles.

O participante “Wender”, necessitou de atenção
individualizada pois apresentava dificuldade de realizar
as atividades e se integrar ao grupo. Realizamos
trabalho com estímulos táteis, visuais e proprioceptivos
com bastante ludicidade, permitindo que o participante
estabelecesse bom relacionamento com a equipe, assim
como, com os demais participantes.

VISÃO DA INSTITUIÇÃO

EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS

1-

Dentre os materiais utilizados nas oficinas, podemos
destacar:
- Cordas e cones para trabalhar a lateralidade e equilíbrio,
força e noção espacial;
- Bola para trabalhar agilidade e integração com os
demais participantes através de atividades lúdicas;
- Tabela de basquete usamos principalmente para os
participantes com menos mobilidade para aumentar a
autoconfiança e possibilitar atividades de fácil execução,
além de trabalhar a socialização entre eles;

Maria Aparecida mãe do participante Sidnei.

Qual a avaliação da instituição sobre o trabalho
desenvolvido pelo IOK?
Parabenizo a todos os envolvidos.
O IOK vem realizando uma
parceria de total importância para
a Instituição Beneficente Nosso
Lar. São pequenas e grandes
conquistas que melhoram a
qualidade de vida de nossos
atendidos. Profissionais bem
preparados. Propostas muito
bem elaboradas. Os resultados
demonstram o quanto este
investimento social faz a
diferença em nossos programas.

2 - O que faz a instituição acreditar em nosso trabalho?

EXAME DE FAIXA E ENCERRAMENTO

O IOK é uma organização
sólida e bem estruturada.
Vem conquistado números
significativos em seu atendimento,
marcando presença na mídia e
eventos importantes.

Com relação ao exame de faixa, foi surpreendente
em todos os aspectos. Pudemos notar mudanças
significativas na parte física e motora dos
participantes.

Poporcionou, aos nossos
atendidos e familiares,
oportunidades de inclusão social
de grande valor para suas vidas,
quando puderam frequentar
eventos de arte, espetáculos e
shows diversos.

No geral encerramos as atividades em companhia
dos pais, participantes, coordenadores, educadores,
Mestres e equipe multidisciplinar.

O IOK vem transformando a rotina
das instituições, promovendo a
inclusão social por meio das Artes
e do Esporte. Considero uma
organização pioneira
nesta proposta.

- Raquete e aparador de chute para aprimorar as técnicas
de chutes e dos socos.

15

16

17

ANÁLISE DOS INDICADORES DE
DESENVOLVIMENTO - IDOK
APRESENTAÇÃO
O projeto Karatê e Taekwondo - Super Ação II teve como objetivo favorecer a inclusão de crianças, adolescentes,
jovens e adultos com e sem o transtorno do desenvolvimento intelectual por meio da prática esportiva. Com a prática
das Artes Marciais, esperou-se reconstruir a autoconfiança para a participação em diferentes esferas sociais, e
trabalhar aspectos físicos, motores e psicológicos para ampliar a consciência corporal, estimular a interação social
e promover a participação da família em um processo de aprendizagem cooperativa. O resultado apresentado
neste relatório contempla áreas de interesse em estudo do desenvolvimento humano e educação não-formal no
contexto inclusivo.

MÉTODO
a)

Participantes

O projeto referido neste relatório contou com a participação de sessenta pessoas, divididas em quatro turmas, cada
uma delas com média de quinze participantes. Foram duas turmas de Karatê e duas de Taekwondo. Aproximadamente
80% dos participantes apresentam diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual, e 20% encontram-se
em situação de vulnerabilidade social ou residem próximo aos campos de atividade onde o projeto foi realizado.
Essa pesquisa reúne uma amostra de 68 participantes, com faixa etária entre 9 e 79 anos de idade, considerando as
avaliações de participantes desistentes. Dentre todos os participantes, sessenta e três por cento (63%) representavam
a faixa etária entre 30 e 59 anos, trinta por cento (30%) entre 19 e 29 anos, quatro por cento (4%) entre 12 e 18 anos,
dois por cento (2%) entre 60 e 79 anos e 1 % entre 9 e 11 anos, conforme pode ser observado no gráfico abaixo:

FAIXA ETÁRIA
2% 1%
4%

Segunda Infância (9 - 11)
30%

Adolescência (12 - 18)
Juventude (19 - 29)

63%

Adulto (30 - 59)
Idoso (60 - 79)

Gráfico 1 - Distribuição dos participantes de acordo com as faixas etárias.
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B)

Instrumentos

De acordo com os objetivos do projeto, que envolve
o desenvolvimento de autonomia em diversos
setores para favorecimento da inclusão social, foram
utilizadas ferramentas de registro intituladas “Índices
de Desenvolvimento Olga Kos” (IDOK). Esse instrumento
consiste em uma escala de percepção interdisciplinar,
adaptada para a compreensão da autonomia a partir
das contribuições das Artes Marciais, amparadas pela
Psicologia e Fisioterapia. Este instrumento é composto por
uma escala de quatro fases, contendo três etapas cada
uma, sendo doze possibilidades ao todo. As “fases de
autonomia” são interpretadas da seguinte forma: I - Pouca
acessibilidade na participação de atividades em grupo. As
ações tendem à satisfação de necessidades individuais
básicas; II - O acesso mantém-se restrito a exemplos de
pessoas que podem servir como referência naquela
atividade; III - Acessibilidade ampliada, possibilitando a
construção de recursos sociais para facilitar o próprio
desenvolvimento; IV - Autonomia satisfatória, participação
cooperativa tendo em vista as necessidades do grupo.

C)

RESULTADOS
A seguir, serão apresentados os resultados a partir das
análises de dados produzidos por meio dos Índices de
Desenvolvimento Olga Kos (IDOK). As avaliações serão
estruturadas neste relatório de forma multidisciplinar,
destacando o desenvolvimento de diferentes fatores,
na seguinte ordem: a) Artes Marciais; b) Fisioterapia; c)
Psicologia e d) Mapa da Rede Social.

Procedimentos

Para cada turma foram oferecidas duas oficinas semanais
com duração de uma hora cada. As oficinas de artes
marciais aconteceram entre abril de 2018 e fevereiro
de 2019. A estrutura das atividades foi composta por
procedimentos interdisciplinares em três etapas: a) o
início foi conduzido por profissionais de Educação Física
e instrutores de artes marciais; b) o treino foi amparado
por fisioterapeutas, que fizeram o monitoramento da
funcionalidade dos participantes; c) e ao término houve
auxílio de psicólogos, em rodas de conversa que tem
como finalidade sintetizar os aprendizados vivenciados
nas oficinas, bem como criar oportunidades de exposição
e acolhimento da individualidade dos participantes.
Durante a vigência do projeto, foram realizadas duas
avaliações, sendo a primeira no início do projeto,
denominada “pré” e a segunda próximo ao término
do projeto, denominada “pós”. Para todas as análises
estatísticas realizadas com o IDOK de Fisioterapia;
Psicologia; Artes Marciais e o Mapa da Rede Social, foram
utilizados nível de significância de P< 0.05, representando
noventa e cinco por cento (95%) de confiança para cada
hipótese de dados analisados.
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LARES
Arte Marcial
A oficina de Karatê realizada na instituição Lares durante a pré análise possibilitou verificar qual o nível de habilidade
e conhecimento a respeito de todos os fundamentos praticados durante as atividades. Os fatores saudação, formação
e aquecimento apresentaram as maiores médias, demonstrando a qualidade de execução desses movimentos
assim como a atenção para a realização dos mesmos. As menores médias encontradas foram nos fatores ukê/maki
(movimentos de defesa com membros superiores) e força (capacidade de exercer tensão contra uma resistência).
Tais fatores representam movimentos de maior complexidade e domínio das técnicas para serem executados.
Nota-se que o desenvolvimento em todos os fatores avaliados apresentava um bom desempenho com relação à
autonomia já no início do projeto, com médias apresentadas na fase III de desenvolvimento do IDOK, possibilitando
que a equipe direcionasse as atividades de acordo com as características iniciais do grupo.

ARTES MARCIAIS
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Gráfico 1 - Análise do IDOK Arte Marcial na fase pré na instituição Lares (Karatê).

Psicologia
Na oficina Lares, foi possível observar progresso no construto memória, apresentando aumento da média do grupo
de 7 para 9. No construto reconhecimento de erros, houve progresso da média do grupo de 6 para 8. Sugere-se que
existe uma relação entre a capacidade de memorizar e o reconhecer erros, já que o armazenamento de informações
facilita a identificação das possibilidades de erros.

12
9
6
3
0
Memória (Pré)M

emória (Pós)

Gráfico 2 - Análise do IDOK Psicologia sobre o fator memória na instituição Lares (Karatê) (p=0,03).
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econhecimento de Erros (Pós)

Gráfico 3 - Análise do IDOK Psicologia sobre o fator reconhecimento de erros na instituição Lares (Karatê) (p=0,01)

APOIE
Arte Marcial
Com relação à oficina de Karatê realizada na instituição Apoie a pré análise possibilitou verificar qual o nível de
habilidade e conhecimento a respeito de todos os fundamentos praticados durante as atividades. A maiores médias
foram encontradas nos fatores saudação (cumprimento), formação (organização em filas) e visão (direção do olhar
para acompanhar o movimento), demonstrando a atenção, domínio e reconhecimento desses comandos quando
solicitados.
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Gráfico 4 - Análise do IDOK Arte Marcial na fase pré na instituição Apoie (Karatê).
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FISIOTERAPIA
Dentre diversos fatores analisados do IDOK
fisioterapia, podemos evidenciar sólida evolução no
fator “coordenação motora global”. Nesta avaliação,
observamos o aumento da média do grupo de 8 para
9, com baixa oscilação do desvio padrão representado
pelo eixo y, evidenciando o aprendizado equivalente
do grupo avaliado.

100
80
60
40
20
0
Faixa III

Faixa III
Praxia (Pré)P

Faixa IV
raxia (Pós)
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Gráfico 7 - Análise do IDOK Fisioterapia sobre

9

o fator praxia fina na instituição APOIE (Karatê) (p=0,01).

6
3
0
Coordenação Motora Global (Pré)

Coordenação Motora Global (Pós)

Gráfico 5 - Análise do IDOK Fisioterapia sobre o fator coordenação
motora global na instituição APOIE (Karatê) (p=0,04).

No fator praxia fina, podemos observar que a média neste
quesito aumentou de 9 para 11, apresentando pouca
variação do desvio padrão, evidenciando a consistência
deste aprendizado para o grupo.

12
9
6

Durante as oficinas de Taekwondo foi possível verificar
melhora significativa no fator saudação. Na fase da
análise pré-projeto, a média dos participantes encontravase na pontuação 3, significando que este cumprimento era
realizado com acessibilidade reduzida, porém atendendo
a necessidades individuais básicas do participante
quando pensado a partir da visão de autonomia da
instituição. Após meses de oficina, durante a avaliação
pós, a média do grupo atingiu uma segunda fase de
autonomia, significando que realizaram o movimento
com participação reduzida, porém já estabeleciam o
instrutor como referência para a execução do movimento.
A variação demonstrada pelo eixo y (linha) demonstra
que o grupo apresentava uma grande variação em suas
capacidades com relação a esse fator, o que não foi
um empecilho para o desenvolvimento da habilidade
em questão.

3
0
Memória (Pré)M

emória (Pós)

Gráfico 6 - Análise do IDOK Fisioterapia sobre o fator praxia fina na
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instituição APOIE (Karatê) (p=0,0003).

9

Quando o fator praxia fina é avaliado a partir do grau
de funcionalidade, podemos observar que o aumento
da média do grupo relatado no gráfico anterior também
representou uma mudança de grau de funcionalidade
como podemos verificar no gráfico abaixo. Se na
avaliação pré a maioria dos participantes estavam na
faixa III de autonomia, após a intervenção, passaram a
maioria do grupo passou a estar na faixa IV.
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Gráfico 8 - Análise da Arte Marcial sobre o fator saudação na instituição
Nosso Lar I (Taekwondo) (p=0,0001).

As análises dos fatores formação e aquecimento
apresentaram grande alteração quando comparadas as
médias do grupo na fase pré e pós. Além da melhora na
execução desses movimentos específicos da arte marcial,
os participantes também evoluíram segundo critérios
de autonomia. Na primeira avaliação encontravam-se
com acessibilidade reduzida e atendiam a satisfações
individuais básicas, quando na segunda fase, já
manifestavam participação reduzida e reconhecimento
de uma pessoa de referência para a atividade em questão

Fisioterapia
Na avaliação do fator consciência corporal, foi possível
observar aumento das médias do grupo de 7 na fase
pré, para 8 na fase pós. A barra de eixo y, representada
pelo desvio padrão, também evidenciou que houve um
aprendizado equivalente do grupo durante a fase pós,
já que as notas de avaliação permanecem entre 7 e 8,
demonstrando a proximidade desses estágios.
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Mobilidade Articular / Tônus Muscular (Pré)
Mobilidade Articular / Tônus Muscular (Pós)

Gráfico 10 - Análise do IDOK Fisioterapia sobre o fator mobilidade
articular na instituição Nosso Lar I (Taekwondo) (p=0,003).

No constructo Ortostatismo e Locomoção, foi observado
grande aumento da média entre a fase pré e pós, como
podemos observar no gráfico abaixo.
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Gráfico 11 - Análise do IDOK Fisioterapia sobre o fato ortostatismo e

0
Consciência Corporal & Espcial (Pré)

locomoção na instituição Nosso Lar I (Taekwondo) (p=0,003).

Consciência Corporal & Espcial (Pós)

Gráfico 9 - Análise do IDOK Fisioterapia sobre o fator consciência
corporal na instituição Nosso Lar I (Taekwondo) (p=0,01).

Podemos observar que na avaliação realizada no fator
mobilidade articular, o grupo encontrava-se com média 6 na
fase pré, oscilando até a média 7 segundo o desvio padrão.
Na fase pós, além da média do grupo ter aumentado, a
oscilação do grupo segundo o desvio padrão ficou entre 7 e
9, apresentando equivalência na aprendizagem cooperativa.
A ampliação da consciência corporal por meio da prática
esportiva parece ter sido adequada ao contexto inclusivo, uma
vez que a auto percepção pôde ser gradual e em paralelo
ao treino. O mesmo aconteceu com os fatores mobilidade,
locomoção e lateralidade, que foram estimulados pelas
artes marciais e amparados por profissionais de fisioterapia
durante os treinos.

Para os três gráficos apresentados acima (consciência
corporal, mobilidade articular e ortostatismo &
locomoção), que evidenciaram o sólido aprendizado
desses construtos, pode-se entender que a intervenção
realizada nesta oficina gerou desenvolvimento de
habilidades significativas para o exercício da autonomia
motora dos participantes.
A baixa variação no desvio padrão das avaliações de
fisioterapia pode indicar a hipótese de que a prática
semanal do Taekwondo oferece subsídios importantes
ao desenvolvimento coletivo da autonomia para fatores
como a coordenação motora e praxia fina. Estes fatores
associados à diferentes áreas do saber puderam ser
estimulados de modo transdisciplinar, ou seja, na
intersecção entre artes marciais e fisioterapia ambas
as abordagens puderam ser trabalhadas de modo lúdico
e acessível à maioria dos participantes
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NOSSO LAR
(TURMA II)

Arte Marcial
A análise dos resultados relacionados ao IDOK Arte Marcial na Oficina Nosso Lar II não evidenciou resultados
significativos. Embora a análise estatística não demonstre melhora na média do grupo, a observação dos dados
individuais dos participantes permite notar conquistas importantes com relação à autonomia.
Com relação à prática do Poomse, pode-se verificar o aumento da média de execução das atividades com relação
à postura necessária para o desenvolvimento dos movimentos combinados, demonstrando uma tendência à melhor
compreensão da Arte Marcial culminado com uma melhor capacidade de execução da mesma.
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Gráfico 12 - Análise do IDOK Arte Marcial sobre o fator Poomse Postura na instituição Nosso Lar II (Taekwondo). Sem resultado estatístico significativo.

Psicologia
Nesta oficina, foi encontrado resultados positivos em diversos fatores, dentre os quais citaremos a atenção e memória.
No fator atenção, houve aumento da média do grupo de 6,5 para 8. Já a análise da memória, houve aumento de 5
para 8. Supõe-se que a atenção e a memória apresentam relação direta de aprendizagem, visto que maior atenção
sugere maior armazenamento das informações.
Os benefícios da intervenção proposta podem ser verificados nas avaliações de psicólogos que acompanharam
o projeto. Na sequência a seguir, os fatores que mais se desenvolveram segundo a percepção e registro de
profissionais da psicologia foram: a) memória; b) atenção. Estes resultados, além de demonstrar a percepção de
profissionais, também podem ser associados ao caráter das atividades conduzidas. As artes marciais, favorecem o
desenvolvimento da memória pois trabalham com aprendizagens progressivas em sua complexidade, exercitando
tanto o armazenamento quanto a recuperação de informações; a atenção também é estimulada, uma vez que o
treino é conduzido por instrutores que convidam os participantes à atenção com os exercícios executados.
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Gráfico 13 - Análise do IDOK Psicologia sobre o fator atenção na instituição
Nosso Lar II (Taekwondo) (p=0,01).
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Gráfico 14 - Análise do IDOK Psicologia sobre o fator memória na instituição
Nosso Lar II (Taekwondo) (p=0,0009).
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MAPA DA REDE SOCIAL
A análise do número de citações espontâneas dos participantes de acordo com o tipo de relação estabelecida
evidencia uma dificuldade do grupo em criar relações interpessoais em ambientes externos, como pode ser observado
nos fatores comunidade e amizade, em que a maioria não consegue lembrar nenhum nome ligado ao seu convívio.
Em relações de maior convivência cotidiana como estudo e relações familiares há uma melhor distribuição da
quantidade de citações. Tais dados podem estar relacionados a uma dificuldade de expandir os relacionamentos
extra cotidiano, seja por obstáculos na inserção e aceitação na comunidade, seja por falta de incentivo para buscar
tais meios de convívio, possibilitando o estabelecimento dessas relações.

O desenvolvimento do projeto busca, entre outras coisas, desenvolver a autonomia dos inscritos,
possibilitando a apropriação e criação do espaço comum e do seu papel no mesmo. Busca-se a motivação
para explorar novas experiência de convívios, permitindo que sejam criados novos vínculos e novas
experiências de interação com o meio comum da sociedade.

Família

Amizades

Comunidade

Estudo & Trabalho

0

2,74

61,64

73,97

19,18

1

17,81

12,33

19,18

12,33

2

30,14

12,33

1,37

10,96

3

12,33

5,48

5,48

16,44

4

16,44

8,22

0,00

13,70

5

3,75 %

0,00 %

0,00 %

9,38 %

6 ou mais

9,59 %

0,00 %

0,00 %

20,55 %

Tabela 1: Análise do percentual de citações por tipo de relação dos participantes do Projeto Superação II.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos resultados apresentados sugere que o acesso ao esporte, particularmente o treino em
artes marciais, oferece inúmeros benefícios à saúde física e sócio emocional dos participantes. Os dados
apresentaram resultados significativos, sugerindo que a intervenção realizada nas oficinas colaborou
para o desenvolvimento dos participantes dentro dos fatores avaliados. Desta forma, através da prática
da arte marcial trabalhada de maneira interdisciplinar com diversas áreas do conhecimento, foi possível
verificar o desenvolvimento do participante de maneira integrada.
A partir da psicologia, dentre diversos fatores analisados, foi possível destacar o aumento da capacidade
da memória, reconhecimento de erros, comunicação e cooperação. Esses fatores são imprescindíveis
para o desenvolvimento de relações sociais assim como para a execução de atividades práticas como era
proposto. O desenvolvimento avaliado por parte da fisioterapia como o ortostatismo e locomoção, praxia,
coordenação, lateralidade e mobilidade articular, evidenciou o progresso de habilidades importantes para
a realização dos movimentos específicos das artes marciais, assim como o desenvolvimento de ações
com maior autonomia em diferentes ambientes. Sendo assim, as avaliações realizadas colaboram para
identificar de maneira clara e objetiva o aprendizado global dos participantes que não seria avaliado
por apenas uma área do conhecimento, visto que nos referimos a uma abordagem global e humana.
Desta forma, entende-se que as oficinas colaboraram com o objetivo do projeto que procurava através
da arte marcial, desenvolver potenciais individuais que incentivassem o desenvolvimento da autonomia,
independência e socialização.
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2018
858
41
ALTERNATIVA
ASSOCIAÇÃO VEM SER
CEU CAMPO LIMPO
CEU PARAISÓPOLIS
CECCO V. GUARANI
CECCO SANTO AMARO
CECCO INTERLAGOS
CAPSI CAPELA
CEU CIDADE DUTRA
CEU VILA RUBI
CER FREGUESIA DO Ó
CECCO NOBREGA
CECCO IBIRAPUERA
CIEJA CAMPO LIMPO
CIAM
CECCO BACURI
EMEF IRINEU MARINHO
ESPAÇO K
FÁBRICA DE CULTURA
INSTITUTO GABI
LARES
MONTE AZUL
NOSSO LAR
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2018
960
40
APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER
ANHANGUERA
AMANHECER
APAE DIADEMA
CEU PERUS
CEU PARQUE
CEU PAZ
CEU JARDIM
CECCO BACURI
CEU SÃO MATEUS
CEU PARAISOPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CAMPO LIMPO
CIEJA CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
CEU JAÇANÃ
CEU PERA MARMELO
CEU PARQUE VEREDAS
CEU AZUL DA COR DO
CENHA
EMEF FREI DAMIÃO
LARES
LAR DAS CRIANÇAS
MONTE AZUL
MAR
NOSSO LAR
PAULISTANO
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio LIF 2013

M in ist ér io da Cultura , p e lo Pro g ra ma Na cio na l d e C u l tu ra , Edu-

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara de Comércio

c a ç ã o e Cidadania – Cultura Viva em 2008 e 2010. O Instituto

França-Brasil com o objetivo de estimular, por meio do desta-

Olga Kos de Inclusão Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na

que e v i s i b i l i d a d e d a d o s a o s p r o j e t o s i n s c r i t o s , s o b r e t u d o

região Sudeste.

a o s v e n c e d o r e s , a criação e/ou multiplicação de iniciativas
que promovessem uma transformação em prol de melhores

Prêmio Areté

condições para as pessoas e a sociedade. O Instituto Olga Kos

Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da Cultura - Secretaria

conquistou o 3º lugar da categoria “Apoio às Comunidades

de Cidadania Cultural, em 2010.

Locais” do XII Prêmio LIF.

Salva de Prata
No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo outorgou Salva

Ordem do Mérito Cultural

de Prata ao Instituto Olga Kos. A homenagem deve-se à realização

Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos

d e re l e v a n t e s s e r v i ç o s p re s t a d o s à s o c i e d a d e p a u l i s t a n a ,

ar tísticos, iniciativas e instituições que se destacaram por suas

ao d e s e n v o l v e r p r o j e t o s a r t í s t i c o s e e s p o r t i v o s , o s q u a i s

contribuições à Cultura brasileira em 2009.

v i s a m f a c i l i t a r o processo de inclusão social e cultural, além
de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas
com deficiência intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010
O Ministério da Cultura contemplou o Instituto Olga Kos de Inclusão

Voto de Júbilo

Cultural como Pontão de Cultura através do programa Cultura Viva.

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o
Instituto Olga Kos com o Voto de Júbilo e Congratulações pelos
relevantes ser viços prestados às pessoas com deficiência
intelectual, par ticularmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Inclusão Social

Medalha Anchieta

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de Esporte e Lazer

A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade de São Paulo. O

de Inclusão Social do Ministério do Esporte.

prêmio, sempre acompanhado do Diploma de Gratidão da Cidade
de São Paulo, é concedido a personalidades e a instituições

Pela Arte se Inclui

que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a admiração e

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Assessoria de

o respeito do povo paulistano.

Cultura para Gêneros e Etnias, lançou em 2001 a campanha “ P e l a
A r t e s e I n c l u i ” . O I n s t i t u to O l g a Ko s e s t á e n t re o s e s c o l h i d o s , fa-

Prêmio Selo de Qualidade

zendo parte do livro que reúne exemplos de que a arte também pode

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria de Esporte,

ser um meio para a inclusão social deste segmento da população.

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.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio ABCA 2015

Colar de Honra ao Mérito Legislativo

Reconhecendo a contribuição, para a cultura nacional, de críticos,

É a mais alta comenda do Poder Legislativo Paulista confe-

artistas, pesquisadores, instituições e personalidades atuantes na

rido a p es s oa s na tu ra i s ou j u rídi c a s q u e c ont r i bu e m pa ra

área das artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos de Arte

o d e s e n vo l v i m e n to social cultural e econômico do Estado

instituiu, em 1978, com o patrocínio da FUNARTE, um Prêmio Anual,

de São Paulo.

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

Prêmio Movimento Você e a Paz

cultura e as artes plásticas brasileiras.

4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e idealizado
pelo m é diu m e ora dor e s pí r ita D iva ldo Fra nc o, a i n i c i at i va

II Encontro Cultural - Laços de Amizade Espaço K

existe desde 1998 e é uma atividade sem conotação religiosa

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria com o Ministério da

ou política, que tem como propósito central desenvolver a

Cultura e o Banco Safra homenageou o Instituto Olga Kos como uma

cultura de paz por meio da conscientização quanto à neces-

das 10 entidades ajudadas pelo projeto.

sidade de se contribuir para a conquista de um mundo com
mais harmonia, tolerância, respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar

Prêmio Empresário Amigo do Esporte

O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores ONGs do Brasil

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realiza-

em 2017 de acordo com os padrões de gestão e transparência. É uma

da na sede da Federação das Indústrias do Estado de São

ONG pra se DOAR, e alcançou a admiração e o apoio das pessoas.

Paulo – FIESP, premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de
Inclusão Cultural, Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Destaque do Ano 2017
O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas
inclusivas e aprimorar a gestão de políticas públicas, em es-

Prêmio Brasil Mais Inclusão

pecial na atuação com os municípios paulistas com ações i n -

O Prêmio é uma homenagem concedida anualmente pela Câ-

clusivas voltadas ao segmento das pessoas com de-

mara dos Deputados, a empresas, entes federados (União,

f i c i ê n c i a . O IOK, além de ser um dos finalistas de ações

Estados e Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS) ou perso-

inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque do Ano pela

nalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão

pluralidade cultural e espor tiva para pessoas com deficiência.

de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, exemplos de vida e superação.

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica IPSIS

O prêmio foi instituído em março de 2013, homenageando pessoas

O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio Excelência

e entidades que se destacam por atos e obras de amor ao próximo e

Gráfica IPSIS “Fernando Pini” 2018, na categoria livros culturais

de estímulo à elevação do espírito humano. A premiação visa ações

e de artes, no produto, Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João

que propiciem o engrandecimento e a harmonia nas relações entre

Farkas.

os indivíduos na sociedade.
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