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SOBRE O IOK

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 reconhecido pela
liderança, excelência,
inovação, impacto social,
produção e difusão de
conhecimento científico por
meio de ações
socioculturais.
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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

LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Contratação de
uma equipe
multidisciplinar

Articulação com
pais e responsáveis
pelos participantes
para explicar e
detalhar o projeto

Divulgação para a
captação de
participantes

Pré-Inscrição:
Preenchimento de
formulário de préInscrição

Estamos
aqui

Exames médicos
gerais e Avaliação
Física

Inscrição dos
Anamnese: Questionário
participantes avaliados e sobre a qualidade de
aprovados nos exames
vida, alimentação,
físicos e médicos
atividades de vida diária

Troca de Faixa

Início das oficinas
esportivas

Festival de
encerramento

O projeto está em fase de execução das oficinas. Os encontros ocorrem em duas entidades
parceiras do Instituto Olga Kos. A instituição Monte Azul promove as atividades de forma
presencial desde maio de 2021, cumprindo os protocolos e medidas de segurança para a
contenção da Covid -19 com um número reduzido de participantes e transmissão online via
Zoom para o restante dos beneficiários. A instituição Cenha segue suas atividades de modo
virtual e aguarda o retorno dos participantes a sua sede.
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O PROJETO EM NÚMEROS
O maior objetivo da coleta de dados, é compreender as características por trás de
determinado grupo. Logo, a equipe pode analisar o contexto geral da turma, destacando
também particularidades para adaptar as oficinas conforme a necessidade e individualidade
de cada participante.

Gênero

Qual o tipo de deficiência

Recebe o BCP (Benefício de Prestação Continuada)

Participaram da pesquisa 60 beneficiários
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QUEM FAZ ACONTECER

Ricardo – Instrutor de Karatê
Durante o projeto SUPER-AÇÃO V tivemos vários desafios. Os principais motivos de
esforço da equipe e eram para cativar a atenção dos participantes, o cuidado para conseguir
envolver todos e identificar as dificuldades e limitações de cada um. Entender o espaço
físico também foi muito importante principalmente na modalidade online. Cada
beneficiário está inserido em uma realidade e nossa função é fornecer todo suporte para
que a execução dos exercícios seja saudável e segura.
Ao longo do projeto fomos adaptando as atividades para alcançar a todos. Modificar um
pouco a estrutura foi uma medida necessária. Mesmo com todos os contratempos
acarretados pela pandemia, tivemos a evolução evidente dos participantes, vimos uma
melhora na atenção ao decorrer do projeto e constatamos a evolução física em que
participantes adquiriram mais resistência para fazer as atividades.
Quando observamos o projeto de forma geral, percebemos que os objetivos estão
gradualmente sendo alcançados e as melhoras se estendem desde a parte intelectual do
participante até a motora.
Considerando a situação em que vivemos, o projeto foi uma vitória para cada um dos
participantes e equipe do Instituto Olga Kos.
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QUEM FAZ ACONTECER

Cezar- Profissional de Educação Física
O projeto está sendo incrível, uma grande experiência e
aprendizado

em

que

convivemos

com

diversos

participantes. Cada um com sua singularidade e
individualidade.

Percebemos

a

evolução

e

desenvolvimento dos participantes tanto na modalidade
presencial quanto online.
Sempre que possível fazemos adaptações nos exercícios
para que consigam realizar sozinhos os movimentos ou
com auxílio de objetos que possuem em suas casas.
Fico feliz em ver a autonomia com que os participantes
realizam as atividades propostas corretamente. Isso é
muito gratificante para a equipe de profissionais e para
toda a comunidade envolvida.
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ACONTECE
A ENTREGA DE KITS
CONTEÚDO:
1 MOCHILA -1 PAR DE CHINELO - 1 TOALHA DE ROSTO
1 AGASALHO - 1 KIMONO OU DOBOK

MONTE AZUL - 28/06 E 30/06:
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CENHA - 05/07
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PREPARA / AÇÃO!
OFICINAS PRESENCIAIS
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PREPARA / AÇÃO!
OFICINAS VIRTUAIS
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PREPARA / AÇÃO!
OFICINAS VIRTUAIS
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ACOMPANHE O QUE ESTÁ ROLANDO NO PROJETO

https://www.flickr.com/photos/esportesiok/collections/72157719430772641/

https://padlet.com/padolgakos/8hvu1o9gmd88rzv5

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGfXdY2UMz_WwUgls7J_B1dxbw5Nk8eS
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