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Período de Execução: Setembro/2021 a Agosto/2022
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SOBRE O IOK 

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.

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

Ética nas relações e no
exercício das atividades;
Respeito à diversidade
humana; 
Promoção do exercício da
cidadania; 
Comprometimento com a
causa; 
Excelência no trabalho

MISSÃO VISÃO VALORES

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos (IOK) é uma organização sem fins econômicos,
que desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos para atender,
prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual.
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O PROJETO

O Projeto “CAPOEIRA – JOGO DA INCLUSÃO” propõe utilizar oficinas de
capoeira para promover o acesso de crianças e adolescentes, com e
sem deficiência, em vulnerabilidade social, à rede de serviços dentro de
seus territórios e, ainda garantir o direito à vida comunitária, com
fomento à diversidade. 

Tem como objetivo trabalhar aspectos físicos e motores, aumentar a
consciência corporal, além de promover a interação social, a
intergeracionalidade e a participação da família no processo de
inclusão focando em um aprimoramento pessoal com relação aos
aspectos sociais, cognitivos e motores. 



Faixa Etária: 07 a 17 anos e 11 meses

Local de Execução: 

CEU JAMBEIRO:

Segunda Feira: 08h - 09h  e das 15h às 16h

Quarta Feira: 08h - 09h e das 15h às 16h

Número de Participantes: 30 - os participantes serão divididos em 2 turmas e

cada turma com 15 participantes terão duas oficinas semanais, com duração

de 1h cada, por 10 meses.

Evento de encerramento: A finalização do projeto contará com uma

apresentação de capoeira, acompanhada de música produzida pelos próprios

participantes, como finalização do projeto.

 

 

FICHA TÉCNICA DO PROJETO
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CONTRATAÇÃO DA EQUIPE 

As oficinas serão compostas por uma equipe multidisciplinar, que
auxiliarão os participantes no desenvolvimento do projeto, sendo:

1 Educador Fisico

1 Fisioterapeuta

1 Psicólogo

2 instrutores de Capoeira
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1 Fotógtafo



Contratação de
 uma equipe

multidisciplinar

 Entrega de KIT

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

pré-Inscrição 

Realização de

exames médicos 

LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Estamos
aqui
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Exame de troca de

faixa 

Evento de

encerramento

 Realização de

oficinas práticas



MATERIAL GRÁFICO 
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Banner de Oficinas
Banner do Evento
Camiseta
Convites
Certificados
Brochuras
Folders



 EXAME MÉDICO
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ENTREGA DE KITS
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O Kit do participante é composto por: Mochila, camiseta, calça para
capoeira, chinelos e toalha.

 



OFICINAS DE CAPOEIRA
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Metodologia
A Capoeira é uma representação cultural. Mistura esporte, luta, dança, cultura
popular, música e brincadeira. Com a utilização de mãos e pés, a capoeira se
diferencia das outras lutas por ser acompanhada de música característica, já
incorporada à cultura brasileira.

AQUECIMENTO - Refere-se aos movimentos do corpo, tem por finalidade
propiciar um relaxamento das tensões, para que seja possível uma aproximação
sutil ao material artístico/musical. Nesse momento, prepara-se o grupo para a
atividade prática por meio de diversos estímulos: exercícios, de conversas
descontraídas, jogos e etc. 

ATIVIDADE PRÁTICA - Consiste em uma experiência na qual a técnica e a
produção articulam significados e experimentação, em espaços bidimensionais
e tridimensionais. As técnicas da capoeira e da música serão trabalhadas de
forma dinâmica, de acordo com as necessidades e possibilidades de
aprendizagem dos participantes e suas vivências.

COMPARTILHAR - Ao final de cada encontro, haverá a reunião da equipe e
participantes para uma roda de conversa mediada pelo psicólogo. Tudo que foi
vivenciado será exposto e recapitulado, quando firmam-se os compromissos
para os encontros seguintes. 



OFICINAS DE CAPOEIRA
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APRESENTAÇÃO NA INSTITUIÇÃO
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No dia 11/05/2022, na Instituição CEU
JAMBEIRO, onde o projeto é executado,
houve uma amostra dos participantes do
projeto, para os alunos e familiares, eles
ficaram muito felizes por mostrarem
todos os movimentos aprendidos junto
com os profissionais do IOK.
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REDES SOCIAIS

 

Curtidas: 82 
Interações: 22
Alcance: 1.791
Impressões:  2.167

https://www.institutoolgakos.org.br/noticia/beneficirios-do-
projeto-capoeira--jogo-da-incluso-fazem-apresentao-especia

Nota no Site

https://www.institutoolgakos.org.br/noticia/beneficirios-do-projeto-capoeira--jogo-da-incluso-fazem-apresentao-especia
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ACOMPANHE O PROJETO NO SITE

 

HTTPS://INSTITUTOOLGAKOS.ORG.BR/PROJETO/CAPOEIRA-JOGO-DA-INCLUSAO/

11- 3339-9325

alex@institutoolgakos.org.br 
adson@institutoolgakos.org.br

Contato

https://www.flickr.com/photos/esportesiok/albums/72177720299455032

https://www.flickr.com/photos/esportesiok/sets/72177720298853312/

https://www.flickr.com/photos/esportesiok/albums/72177720299455032
https://www.flickr.com/photos/esportesiok/sets/72177720298853312/



