3º Relatório
de Atividades

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.

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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KARATE E TAEKWONDO
SUPER AÇÃO II
Conforme Cronograma de execução, as etapas a seguir
são compostas pela execução e ministração das oficinas.

1. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO
Durante a vigência deste projeto, os beneficiários
participaram da 4º INCLUSÃO A TODA PROVA –
CORRIDA E CAMINHADA em Comemoração ao
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência tem uma
competição de corrida e uma caminhada.

Atingiu um público de 17.000 participantes. Convidando
os participantes dos projetos do Instituto Olga Kos e
seus responsáveis para participar do evento.

Com visual e organização padronizados, contemplando:
- Corrida com dois percursos: 6,1 km e 10 km Caminhada Comemorativa.
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Para o evento foi disponibilizado transporte para todos
os participantes e acompanhantes, bem como um Kit
lanche para cada. Todos os participantes receberam
também o kit da Corrida.

O evento promoveu a inclusão de crianças, jovens
e adultos com deficiência à sociedade, por meio da
prática esportiva, promovendo a prática esportiva por
meio da modalidade de corrida de rua, estimulando
as boas práticas para a saúde e qualidade de vida de
pessoas com e sem deficiência intelectual.
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DESENVOLVIMENTO
E CUMPRIMENTO
DOS OBJETIVOS
- LARES
Esta turma foi composta por adolescentes e adultos
com idades que variam entre 17 anos e 46 anos, com
diagnósticos distintos dentre eles e em sua maioria
pessoas com Transtorno do desenvolvimento intelectual
e outros diagnósticos ainda não especificados.

No inicio do mês de setembro houve o dia de “Cuidados
com a Beleza” promovida pela Instituição. Então
aproveitamos que todos os participantes demonstravam
alegria, pois os meninos tinham cortado os cabelos e
as meninas alem do corte também fizeram escova.
Foi proposto pela equipe multidisciplinar que houve
um desfile e cada participante seria fotografado ao
caminhar de um lado ao outro do tatame. Com esta
atividade que foi realizada de forma descontraída, foi
possível mostrar a todos que podemos fazer coisas
diferentes sem perder o foco e atenção, desde que se
mantenham as regras estabelecidas. E neste momento
descobrir habilidades que antes não havia sido mostrada
através da criatividade de cada participante.
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No treinamento técnico foram intensificadas as
atividades para a apresentação do kata taichi no dia
21 de setembro em comemoração a semana da pessoa
com deficiência na Estação do Metro Mackenzie /
Higienópolis. Para que houvesse as correções de
forma mais especifica para execução de movimentos
e postura, os participantes foram divididos em três
grupos que foram formados por pessoas com mais
e menos comprometimento cognitivo e motor. O
primeiro grupo recebeu o nome de “Sei La”, o segundo
“Chinês e o terceiro “ Japão”. Foram trabalhados
os conceitos das palavras formação, circulo e fila,
exemplificando e ressaltando as diferenças existentes
entre cada uma, como também sua importância. E Para
garantir a assimilação ao final pedíamos as pessoas de
forma individual que falassem ou demonstrassem o
que tinham entendido sobre cada palavra.

No compartilhar para o fechamento das etapas da
oficina foram feitas reflexões sobre os combinados
que tiveram o foco despertar a importância do silencio,
cuidar e organizar os materiais mochilas e manter a
ordem dos calçados que combinamos de deixá-los
encostado do lado de fora na parede do corredor ao
lado da porta da sala que usamos. Sobre os avanços
e conquistas obtidas por cada participante no que
se refere a entendimento e assimilação do conteúdo
ministrado.

Em um dos encontros utilizamos a quadra para
realizar as atividades da oficina, o que tornou o dia
muito agradável, visto que a brincadeira foi mais
descontraída, com bolas e cones foi trabalhada noções
de lateralidade, coordenação motora e agilidade. E nos
demais encontros em sala houve diversas brincadeiras
e nas quais foram usados como materiais cones bola
e escada de agilidade. Podemos citar dentre as varias
uma em que os participantes foram divididos em duas
filas e a instrução que foi passada era para jogar a
bola entre duas filas formadas por cones coloridos e
ganharia cinco pontos quando a bola tocasse no ultimo
cone posicionado no final e 10 quando o derrubasse
desde que a bola a ser lançada não esbarrasse em
nenhum cone.
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De modo geral o grupo manteve os resultados como
positivo, retendo as informações por mais tempo,
confirmando estar de posse do domínio cognitivo,
principalmente ao se expressar verbalmente, mantendo
uma linha de raciocínio associando a atividade do dia o
que por sua vez contribuiu na melhora eficaz de suas
habilidades cognitivas, motoras e sociais.

Quanto ao participante que tem o habito de cheirar
as pessoas ou os seus pertences, e que dormia a
maior parte do tempo da oficina. Tem permanecido
por mais tempo acordado, chegando a participar
esporadicamente de algumas atividades. Mantendo a
proximidade com a equipe e passando a emitir palavras
curtas mais vezes.
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Este grupo participou da apresentação no dia 21 de setembro e disseram estar muito contentes pelo
convite recebido e oportunidade de mostrar o que aprenderam no karate.
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DESENVOLVIMENTO
E CUMPRIMENTO
DOS OBJETIVOS
- APOIE
O grupo foi composto por adultos com idades variadas
iniciando com 19 e finalizando com 57 anos, com
diagnósticos distintos dentre eles em sua maioria
pessoas com Transtorno do desenvolvimento intelectual
e outros diagnósticos ainda não especificados.

No mês de setembro no aspecto pratico foi dado
continuidade a aprendizagem e aprimoramento do
kata taichi, tendo em vista o desenvolvimento dos
participantes em relação aos membros inferiores e
superiores. Como também prepará-los para a possível
apresentação de karate , se os pais e responsáveis
autorizarem, que haverá no dia 21 de setembro nas
dependências da Estação do Metro Mackenzie /
Higienópolis em comemoração a semana da pessoa
com deficiência.

Para melhorar a aprendizagem e assimilação dos
movimentos dos participantes, foram divididos em
três grupos com nomes escolhidos por eles, sendo
o primeiro: Liderança, o segundo: Sol Nascente e o
terceiro: Sensei Lucia e durante os treinamentos foram
realizadas correções de movimentos e postura.
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No aspecto lúdico as brincadeiras tiveram como objetivo
desenvolver nos participantes a percepção tátil e
auditiva, como também as habilidades cognitivas, sociais
e motoras. Para tal utilizamos diversas brincadeiras
dentre elas vamos citar como exemplo a do “Gato mia”.

E ainda para reforçar o entendimento foi associada às
cores vermelho amarela e verde, as do semáforo já que
seguimos a mesma ordem, para promover a evocação
desta informação na memória com mais rapidez.

E para trabalhar outros aspectos como atenção,
concentração e agilidade, com algumas folhas de papel
Kraft as pessoas fizeram um desenho com giz de cera
usando como modelo o contorno do corpo. No desenho
foram coladas três bolas de EVA nas cores vermelho
amarela e verde, para demarcar a altura dos socos
alto, médio e baixo, contribuindo de forma concreta
na assimilação e associação da altura dos socos.
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Durante o compartilhar para fechamento dos encontros,
tivemos a oportunidade de conversar e refletir sobre
vários assuntos: 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 evitar tocar no corpo do colega.
Manter o silêncio necessário para a realização das
atividades propostas, pois o barulho constante
interfere diretamente na aprendizagem e assimilação
do conteúdo ministrado. Sobre a possibilidade de
participação na apresentação de karate no dia 21
de setembro nas dependências da Estação do Metro
Mackenzie / Higienópolis em comemoração a semana
da pessoa com deficiência, visto que os treinamentos
contribuem para que possam se sentir mais seguros e
tranqüilos durante a apresentação.
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Os resultados obtidos neste mês foi que percebemos
que ao inserirmos as atividades que tiveram o material
confeccionado pelos próprios participantes, no aspecto
cognitivo e motor apresentaram de modo geral melhora
positiva tanto na aprendizagem quanto na assimilação
e que por sua vez refletiu diretamente na execução dos
movimentos durante a execução dos socos.

Lembrando que foram usados os moldes com as folhas
de papel Kraft e diante desta melhora e devido a
boa aceitação de todos, decidimos que será dado
continuidade para trabalhar também as defesas alta,
media e baixa no decorrer dos próximos encontros.
Quanto à apresentação do karate no dia 21 de setembro,
os pais e responsáveis não autorizaram a participação
dos participantes segundo retorno da Coordenadora
da Instituição.
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DESENVOLVIMENTO
E CUMPRIMENTO
DOS OBJETIVOS
- NOSSO LAR I
Esta turma foi composta por pessoas com idades
variadas iniciando com 09 e finalizando com 30 anos.
Com diagnostico Síndrome de Down, Paralisia Cerebral,
Transtorno de Espectro Autista, Deficiência visual,
Transtorno do Desenvolvimento intelectual e pessoas
com diagnósticos não especificados.

Nas atividades no mês de outubro, mantivemos os
treinamentos práticos com os participantes divididos em
duas turmas: A primeira turma sendo composta pelos
participantes que apresentam menos comprometimento
cognitivo e motor e demonstram assimilar os conceitos
básicos sobre a arte marcial o Taekwondo, e foi feito o
juramento, alongamento, aquecimento e treinamento
do Poonse com mais intensidade para garantir o
aprendizado e assimilação dos movimentos e assim
podermos iniciar o seu aprimoramento, pois está se
aproximando a data de avaliação e troca de faixa
marcada para o dia 28 de novembro.
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E com a segunda turma, com os participantes mais
comprometimentos cognitivamente e com maior
dificuldade motor e social, e que ainda não apresentam
condições para assimilar os conceitos básicos do
Taekwondo, pois necessitam de total auxilio verbal e
físico durante toda oficina. Este mês já conseguimos
montar um único tatame e aos poucos e de acordo
com a atividade que está sendo realizada, passou a
inserir as pessoas e assim promover ainda de forma
sutil a interação entre todos.

Sendo mantida a promoção da socialização entre
as pessoas do grupo, e durante as brincadeiras,
em alguns momentos as duas turmas realizam as
mesmas atividades para aprendizagem e execução
dos chutes e socos, como material de apoio utilizou-se
raquetes, bolas, bambolês e aparadores com foco no
desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras
e sociais. E em comemoração ao “Dia da Criança”
em uma das oficinas todos participaram da atividade
com CornHole que auxilia no desenvolvimento da
coordenação motora, raciocínio, planejamento,
estratégia e promove a socialização entre todos por
ser uma brincadeira muito divertida.

O momento denominado compartilhar para as reflexões
e também garantir entendimento e assimilação dos
participantes sobre o conteúdo ministrado, juntamos
as duas turmas, com esta ação tentamos promover a
socialização e estimular a aproximação entre todos.
Com o intuito de estreitar as relações de afeto e
estabelecer os vínculos, como também auxiliá-los no
desenvolvimento de outras habilidades cognitivas,
motoras e sociais necessárias dentro e fora das oficinas
e também colaborar em sua vida diária.
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O resultado alcançado com esta turma tem sido positivo,
a pratica da arte marcial ainda tem sido realizado por
alguns de forma bem discreta, sendo necessário mais
tempo para melhorar a aprendizagem e futuramente
iniciar com o aprimoramento. E por outro lado também
percebemos que ao inserirmos brincadeiras novas como
a do CornHole que alguns participantes começaram
a expressar mais interesse pelas brincadeiras, visto
que antes não acontecia, mesmo sendo estimulado
a participar da atividade nem sempre aceitava e já
conseguem manifestar interesse. E com o participante
com Paralisia Cerebral mantivemos os estímulos para
que possa realizar as atividades, porém necessita de
auxilio constante, como também uma com Síndrome
de Down e outro que utiliza andador para caminhar.
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DESENVOLVIMENTO
E CUMPRIMENTO
DOS OBJETIVOS
- NOSSO LAR II
Grupo formado por pessoas com idades que variam
entre 22 e 43 anos. Com diagnostico Síndrome
de Down, Transtorno de Espectro Autista, Paralisia
Cerebral, Transtorno do Desenvolvimento intelectual,
Síndrome de Martin-Bell e pessoas com diagnósticos
não especificados.
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No mês de outubro as atividades tiveram como foco
o aprendizado e aprimoramento da execução dos
movimentos do poomsae.
As pessoas realizaram o juramento, fizeram seqüências
de movimentos necessários para o aquecimento e
alongamento e assim preparar o corpo para as atividades
propostas, visualizando a melhoria na força e resistência
para a execução dos socos e chutes.
Com o decorrer dos encontros passamos a intensificar
os treinamentos do Taekwondo para aprendizagem,
assimilação e aprimoramento dos movimentos realizado
pelos participantes, pois se aproxima o dia para a
avaliação e troca de faixa, previsto para o dia 28 de
novembro.

Mantivemos a realização das brincadeiras mediante uma
proposta lúdica e utilizando materiais como raquetes,
escudo, bola e bambolês, para dar continuidade ao
processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas,
motoras e sociais.
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O resultado tem se mantido positivo, os participantes
têm demonstrado que estão conseguindo absorver e
acomodar os elementos necessários para que ocorra a
assimilação do conteúdo ministrado pelos Instrutores.
E ao colocar em pratica passam a obter melhor
rendimento das orientações, aprendidas no decorrer
dos encontros.
Quanto ao participante com diagnóstico não definido,
ainda de forma sutil, tem diminuído sua agitação se
mostrado por mais tempo mais tranqüilo, porém ainda
necessita de apoio físico e verbal de uma pessoa da
Equipe Multidisciplinar para realizar qualquer atividade
seja de ordem pratica ou lúdica.
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No compartilhar para fechamento dos encontros,
as reflexões tiveram um papel muito importante e
significativo, pois além de facilitar o aprendizado, com
foco no entendimento para que pudesse ocorrer a
concretização do conteúdo adquirido pelas pessoas.
Houve também uma proposta para auxiliá-los na
assimilação, fazendo com que as informações possam
ser evocadas no momento necessário. Com isso
também foi possível estimular o desenvolvimento da
expressão verbal ou para aqueles que preferissem
também poderiam se expressar de forma gestual, o
importante era que conseguissem passar uns aos outros
o conteúdo aprendido sobre cada etapa da oficina.
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CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
Os locais de aulas oferecidos pelas instituições apresentam condições de acessibilidade.

PRÓXIMOS PASSOS
Conforme cronograma operacional, o projeto entrará em seu processo de finalização, o qual objetiva
o foco no encerramento.
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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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Realização

Apoio

