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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

1. Identificação do projeto: PROJETO ESPORTIVO - CRESCER – ESPORTE INCLUSIVO  
1.1. Instituição proponente: Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural  
1.2 CNPJ: 08.745.680/0001-84  
1.3 Banco: Banco do Brasil    
1.4 Agência: 6998-1 
1.5 Conta: 10539-2 
1.6 Site: https://institutoolgakos.org.br/ 

 

1.7 Certificações: CRCE nº 1316/2012 expedido em 07/01/2021 
Outras: CMDCA Nº1520/09; CERTIDÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP; 

 

1.8 Nome do Responsável legal: Wolf Vel Kos Trambuch  
1.9 RG: 02.502.982-8 
1.10 Órgão Expedidor: SECC/RJ 

  

E mail Pessoal: wolfkos@institutoolgakos.org.br   
 

2 - Apresentação da Organização 
 
2.1. Histórico da Organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a 
área de atuação) 
  

 

      O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural - IOK, fundado em 2007, é uma associação sem fins 
lucrativos que desenvolve projetos artísticos e esportivos preferencialmente para crianças e 
adolescentes, em diferentes regiões da cidade de São Paulo/SP. Atende pessoas com e sem 
deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a fim de garantir direitos e o 
acesso dessa população aos espaços de convivência comunitária.  
      Entre os anos de 2007 e 2018, o IOK contou com a presença de 9036 (nove mil e trinta e seis) 
participantes em projetos de artes com mais de 30 artistas reconhecidos, que participaram de oficinas, 
607 (seiscentos e sete) turmas, em 53 (cinquenta e três) instituições parceiras. Já nos projetos de 
Esporte, o IOK contou com a presença de 9000 (nove mil) participantes com 337 (trezentos e trinta e 
sete) turmas, em 66 (sessenta e seis) instituições parceiras. Em 2015 as “corridas de rua” foram 
idealizadas para sensibilizar a população a respeito da inclusão da Pessoa com Deficiência por meio 
de ações coletivas e sociais. Desde então, destacando ainda projetos importantes, foram realizadas 
duas corridas anuais, com a participação de mais de cem mil participantes em cinco anos. Os projetos 
objetivam promover a diversidade, incentivar o exercício de direitos, autonomia e protagonismo em 
arte e  esporte, desenvolvimento de habilidades motoras, físicas, capacidades de percepção, 
comunicação, expressão, sensibilidade dos participantes, além de fortalecer vínculos sociais e 
familiares.  
      Todos os projetos fomentam ambientes comunitários inclusivos, sem discriminação em qualquer 
natureza, para que todos desenvolvam a autonomia, protagonimso, independência e meios para 
participação social, em comunidade. Crianças e adolescentes com deficiência ainda se encontram 
segregadas e têm dificuldade de serem incluídas na vida escolar, esportiva e social. Diante dessa 
constatação, o IOK propõe desde 2009, oficinas de artes marciais para ampliar a participação 
esportiva de pessoas com deficiência em contextos sociais. Resultados podem ser vistos com clareza 
e rapidez, em experiências tão importantes para construção, elevação da autoestima e inclusão pelo 
esporte. Os projetos de esporte são executados via leis de incentivo, dentre elas a Lei de Incentivo ao 
Esporte – LIE, Lei Paulista de Incentivo ao Esporte - LPIE, Fundos de Direitos da Criança e do 
Adolescente (estadual e municipal), Emendas Parlamentares e verba direta.  
Como os projetos são executados em diversos bairros da cidade de São Paulo, em parceria com 
equipamentos públicos e/ou privados por meio de cessão de espaço sem relação comercial, os 
projetos podem atender pessoas em regiões de vulnerabilidade alta, e muito alta, fazendo com que se 
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apropriem desses espaços dentro dos seus territórios. 
Abaixo, links de acesso aos canais de mídia do proponente, onde pode ser consultado e visualizado, 
alguns dos projetos esportivos executados pelo IOK: 
Vídeo institucional IOK: 
https://www.youtube.com/watch?v=7jA0EUR8RL0      
Encerramento do projeto esportivo multimodal OLGA+: 
https://www.youtube.com/watch?v=RS7woK1cCWY    
Projeto Karatê IX – Inclusão Pelo Esporte:  
https://www.youtube.com/watch?v=_Qh3620yG_U    
Projeto Karatê e Taekwondo – Super Ação II (exame de faixa): 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOR009JiB78    
Projeto Taekwondo Sem Barreiras (exame de faixa e encerramento): 
https://www.youtube.com/watch?v=SRVJxkZS2sI   
Bom dia SP noticia a 3ª Corrida e Caminhada – Inclusão a Toda Prova: 
https://www.youtube.com/watch?v=5grbrlUNDS0  
 

 
3. Apresentação do Projeto 

 

 

3.1. Nome do Projeto: PROJETO ESPORTIVO - CRESCER – ESPORTE INCLUSIVO 

 

 

3.2. Justificativa - Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados 
estatísticos e sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta: 

      Historicamente, a pessoa com deficiência foi olhada como se fosse doente ou, ainda, como se fosse 
uma eterna criança com relações sociais que dificultavam — ou até impediam — que se 
desenvolvessem dentro de suas potencialidades. Esta situação era um reflexo de algo maior: a ênfase 
na deficiência e nos seus aspectos orgânicos, deixando-se em segundo plano um sujeito de direitos e 
seus desejos, interesses e possibilidades. 
      Pessoas com deficiência devem ser vistas pelo seu potencial, suas habilidades e aptidões. 
Considerando que o problema a ser resolvido é o subaproveitamento da cultura como vetor de 
desenvolvimento sustentável, limitação ao exercício dos direitos culturais, exclusão sociocultural, baixa 
quantidade de projetos que promovam a inclusão de pessoas com deficiência em situação de 
vulnerabilidade social, pensamos que uma interferência com ampliação de referenciais e transmissão 
de valores positivos em processos de socialização pode minimizar as consequências da exposição 
desse público à vulnerabilidade e contribuir com a garantia de direitos, bem-estar e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes. 
      O esporte é um meio de promoção da inclusão. É sabido que a prática esportiva transforma   
socialmente   as comunidades, sobretudo as marginalizadas, periféricas e esquecidas pelo poder 
público. A convivência pelo esporte é um meio de transcendência, libertação e desenvolvimento de 
habilidades sociais comunitárias.  A experiência não se encerra ao final do projeto, mas permanece 
viva, como garantia do desenvolvimento das crianças e adolescentes. O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada - IPEA possui um projeto de pesquisa de mapeamento da vulnerabilidade social 
nas regiões metropolitanas brasileiras.  Como justificativa, o IPEA considera que: “A diferenciação entre 
áreas interurbanas, em termos de infraestrutura, segurança, disponibilidade de espaços públicos, entre 
outros, influencia os níveis de bem-estar de pessoas e famílias. A exposição aos ambientes segregados 
estaria associada a processos de difusão de comportamentos, com tendência de aumentar a 
probabilidade de que uma pessoa apresente determinados comportamentos, ou ainda a processos de 
socialização em que determinados valores, metas e expectativas são transmitidos e influenciam as 
trajetórias individuais.”  
      Portanto, propomos, através desse projeto, uma interferência com ampliação de referenciais e 
transmissão de valores positivos em processos de socialização, a fim de minimizar as consequências 
da exposição à vulnerabilidade e contribuir com a garantia de direitos, bem-estar e desenvolvimento de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social.  
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      Sendo assim, como benefícios sociais a serem alcançados com esta proposta, acreditamos que o 
projeto valoriza, por meio de oficinas de karate e taekwondo a ampliação da capacidade individual das 
crianças e adolescentes, a criação de vínculos entre os indivíduos do ambiente comunitário como 
condição indispensável para promoção do desenvolvimento, a formação de cidadãos conscientes, a 
produção de estratégias para aprender a resolver problemas, etc. Por fim, a inclusão social e esportiva 
de crianças e adolescentes com deficiência, na medida em que abre vagas para crianças e adolescentes 
sem deficiência, proporciona um ambiente comunitário de ajuda mútua, sem nenhuma natureza de 
discriminação.  

 

3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado:  
Considerando que, na cidade de São Paulo, há mais de 500 mil domicílios em vulnerabilidadesocial 
(alta e muito alta – IPVS 2010), sendo que mais de 222 mil domicílios estão nas macrorregiões Leste 1 
e Leste 2, podemos observar que a proposta do projeto será implantada onde estão cerca de 44% dessa 
demanda. 
Caracterização da localidade: locais com vulnerabilidade social alta e/ou muito alta dentro da 
cidade de São Paulo. 
 
CEU SÃO MATEUS - R. Curumatim, 201 - Parque Boa Esperança, São Paulo - SP, 08341-240 

 

3.4. Abrangência Geográfica- Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às 
Secretárias afins do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento das atividades, 
identificando os municípios da região de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional 
ou estadual.  

Divisão administrativa: Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo 
Local de desenvolvimento das atividades: CEU SÃO MATEUS - R. Curumatim, 201 - Parque Boa 
Esperança, São Paulo - SP, 08341-240 
Município de atuação: Capital de São Paulo. 
Projeto: Municipal.  
  

 

4. Objetivos do Projeto  
 

4.1. Objetivo Geral 

Incluir crianças, adolescentes, jovens e adultos com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade 
social, utilizando o esporte como aliado e principal motor de desenvolvimento, trabalhando aspectos 
sociais, físicos e motores, promovendo melhoras no que tange a saúde e bem estar dos participantes, 
bem como a transmissão de valores éticos, e positivos. Ainda, em paralelo à inclusão, o 
aprimoramento pessoal dos participantes, aperfeiçoando suas relações sociais no âmbito da família, 
escola, e sociedade de modo geral. 
  

 

4.2. Objetivo (s) Específico(s) 

1) Realização de oficinas de FUTSAL para 60 participantes (crianças, adolescentes, jovens e adultos 
com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social), no município de São Paulo/SP. 
2) Realização de um jogo amistoso ao final do projeto com passes aprendidos pelos beneficiários 
durante as oficinas do projeto.  
3) Análise de desenvolvimento dos participantes através da aplicação dos Indicadores de 
Desenvolvimento Olga Kos – IDOK, realizado no início e no término das oficinas. O IDOK é uma 
ferramenta de tecnologia social que analisa dados da participação dos beneficiários do projeto, 
colhidos 2x no curso da execução das oficinas, a fim de mensurar qualitativamente seu 
desenvolvimento. Opera em categorias como: cognição (atenção global, memória e assimilação), 
interacionalidade (autoconfiança, comunicação e cooperação) e afetividade (expressividade, 
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autopercepção e equilíbrio emocional). 
  

 
5. Beneficiários: Público alvo a ser abrangido 

 

 

5.1. Beneficiários Diretos (especificar): 
60 (sessenta) crianças e adolescentes, jovens e adultos, a partir dos 06 anos, com ou sem deficiência, 
em situação de vulnerabilidade social.  

 

 

5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): 
120 (cento e vinte) pessoas, considerando familiares, funcionários dos locais de execução das oficinas 
e comunidade do entorno.  

 

 

6. Metodologia - Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho. 
  

A metodologia do PROJETO ESPORTIVO - CRESCER – ESPORTE INCLUSIVO está dividida em 5 
categorias: 
1. Informações Básicas do Projeto 
2. Estruturação 
3. Proposta Pedagógica 
4. Medidas de Acessibilidade 
5. Protocolos Covid-19 
 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO 

Objeto: PROJETO ESPORTIVO - CRESCER – ESPORTE INCLUSIVO é um projeto de oficinas de 
Futsal para 60 crianças e adolescentes com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social, 
no município de São Paulo/SP. Possui como produto final, um jogo amistoso com passes aprendidos 
pelos participantes, para a comunidade do entorno, familiares, amigos e demais interessados.  
 
Duração: 09 meses contados a partir da data de assinatura do termo de fomento, com 08 meses 
reservados à execução das oficinas práticas. 
Local de Realização: Município de São Paulo/SP. 
Quantidade de beneficiários: 60 (sessenta) 
Público Alvo e Faixa Etária: Crianças e adolescentes, jovens e adultos, a partir dos 06 anos, com ou 
sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social. 
 
2. ESTRUTURAÇÃO 
 
▪ Todas as atividades são gratuitas, e realizadas nas dependências de instituições parceiras (cessão 
gratuita de espaço para as atividades) por um período de 08 meses reservados às oficinas práticas.  
▪ Os 60 participantes serão divididos em 04 turmas com 15 participantes em cada turma. 
▪ Para cada turma haverá 2 oficinas por semana com 1 hora de duração, no período da manhã ou da 
tarde. 
▪ No âmbito da execução do projeto, cada beneficiário terá acompanhamento psicológico (os 
psicólogos atuam em dinâmicas de grupo durante as oficinas do projeto) tendo em vista o perfil do 
público alvo e considerando, que todo esse acompanhamento é convertido em informações 
pertinentes para a mensuração dos resultados e do desenvolvimento dos participantes no curso do 
projeto. Para essa tabulação, o Departamento de Pesquisas do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 
elaborou e desenvolveu, tecnologia e ferramenta para a mensuração dos resultados obtidos pelos 
participantes nos projetos do IOK, titulado de Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos – IDOK, que 
se valerá de informações recolhidas pelos profissionais, dos relatórios da equipe técnica e etc. Saiba 
mais em: https://institutoolgakos.org.br/o-que-e-idok/ .  
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▪ A equipe de profissionais do projeto é interdisciplinar, composta por: Instrutores de Futsal, Psicólogo, 
Fisioterapeuta e Fotógrafo. 
▪ Os participantes farão a inscrição via formulário encaminhado por e-mail, Whatsapp, e/ou qualquer 
forma acordada com a família, a fim de garantir o preenchimento e participação do beneficiário 
interessado no projeto. O participante deverá fornecer RG, CPF, endereço completo, nome e RG/CPF 
dos responsáveis e autorização de uso e imagem. As instituições parceiras do Instituto (instituições 
que cedem gratuitamente seus espaços para realização dos nossos projetos) também serão 
notificadas a fim de captar inscrições no projeto. 
 
3. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
O Instituto Olga Kos trabalha na linha humanista e sociointeracionista, que valoriza o processo de 
ensino e aprendizagem integral, no qual o participante é inserido em contextos em que ele seja autor 
e ator no seu desenvolvimento de aprendizagem. Para isso um ambiente desafiador é oferecido, a fim 
de permitir o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e ético.  
Cada oficina, com duração de 01 horas, é dividida em três partes: 
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. Nesse momento, 
prepara-se o grupo para a produção artística por meio de diversos estímulos: exercícios, de conversas 
descontraídas, através de jogos, etc. O aquecimento cria uma atmosfera permissiva que dá condições 
ao aparecimento de uma situação espontânea e criativa no indivíduo e lhe proporciona a possibilidade 
de substituir respostas prontas, estereotipadas, por respostas novas, diferentes e livres. 
ATIVIDADE PRÁTICA - Consiste em uma experiência na qual a técnica e a produção articulam os 
passes e exercícios inerentes à modalidade esportiva. As técnicas serão trabalhadas articuladamente, 
de forma dinâmica, de acordo com as necessidades e possibilidades de aprendizagem dos 
participantes e suas vivências. Ressaltamos que o projeto propõe garantir o acesso à apropriação de 
seus espaços e vida comunitária em ações que valorizem o esporte e sua prática. 
COMPARTILHAR - Ao final de cada encontro a equipe reúne os participantes para uma roda de 
conversa mediada pelo psicólogo. Fala-se sobre o que foi vivenciado e firmam-se os compromissos 
para os encontros seguintes. 
 
4. MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE 
 
Os locais possuem infraestrutura com acessibilidade, e os instrutores são especializados no 
atendimento a pessoas com deficiência, a fim de mediar as ações quando necessário. Os instrutores 
e demais profissionais da equipe, conduzirão e instruirão aos demais que se autodescrevam a fim de 
incentivar e promover hábitos inclusivos, e que proporcionem práticas de inclusão para além das 
oficinas e das ações do projeto.  
 
5. PROTOCOLOS COVID-19 (As medidas contra a disseminação e contaminação do vírus de Covid-
19 estão sendo adotadas, impreterivelmente, em todos os projetos do Instituto Olga Kos, nas ações 
executadas presencialmente. Itens cedidos pelo proponente). 
• Distanciamento mínimo de 1,5m entre os participantes. 
• Uso OBRIGATÓRIO de máscaras para os beneficiários e equipe técnica. 
• Reforço e rotatividade de limpeza do local e equipamentos utilizados com produtos próprios de 
higienização e álcool 70%. 
• Comunicação efetiva sobre os protocolos a serem adotados individualmente. 
• Triagem e aferição de temperatura e oxigênio na entrada. 
• Totens de álcool em gel 70% disponibilizados nos espaços. 
• Locais com estrutura adequada para comportar a quantidade de beneficiários, bem como locais 
apropriados para lavagem das mãos. 
• Preferência para locais abertos e arejados. 
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EVENTO 
A proposta terá como encerramento do projeto, um jogo amistoso atuado pelos beneficiários do 
projeto, onde as técnicas e resultados obtidos com as oficinas poderão ser demonstradas. O evento é 
um momento importante para os beneficiários e faz parte da metodologia do proponente, pois, é a 
consolidação e demonstração das ações trabalhadas nas oficinas, como autonomia, autopercepção, 
comunicação, relações sociais, etc. 
Protocolos de Covid 19: Considerando o prazo de execução desse projeto (09 meses), a realização 
do evento é prevista para ser realizado em 2023, e todos os protocolos contra a propagação de Covid-
19 serão rigorosamente seguidos e respeitados. A realização do evento é pensada para um momento 
onde a fase do Estado de São Paulo permita sua execução (ano de 2023). 
  

7. Resultados esperados - Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos 
(descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de 
atividades a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se 
pretende realizar ou obter, bem como quais os meios utilizados ara tanto).  

QUANTITATIVOS 
1. Realizar oficinas de Futsal para 60 beneficiários durante 08 meses 
2. Encerrar o projeto com um jogo amistoso entre as turmas/times 

QUALITATIVOS 
1. Inclusão, reflexão, aperfeiçoamento e desenvolvimento dos beneficiários em autonomia e 

autopercepção, realizar contato com esporte 
2. Melhora de autoestima; vencimento de barreiras inerentes aos meios de socialização dos 

participantes. 

 

 
8. Processo de Monitoramento e Avaliação - Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a 
partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a serem utilizados, levando em 
consideração a análise do território e da política local. 

 

RESULTADO/META 
INDICADORES 
QUALITATIVOS 

INDICADORES 
QUANTITATIVOS MEIOS DE VERIFICAÇÃO VALOR 

1. Realizar oficinas 
de Futsal para 60 

beneficiários  

  Beneficiários 
mais autônomas 
em atividades do 

dia a dia e no 
exercício da 
capacidade 

criativa 

  Formação de 04 
turmas com 15 

pessoas em cada 
turma; realização 

de encontros 
semanais com 
01h de duração 

(Itens de despesa 
relativo ao 

cumprimento da 
meta: 1-10; 12-

14-  Vide 
CRONOGRAMA 
DE EXECUÇÃO 
(META, ETAPA 

OU FASE) 

  Qualitativo: Avaliação do 
IDOK Psicologia, que 

contempla indicadores de 
autonomia e 

protagonismo; fotografia e 
filmagem das oficinas 

R$ 299.100,00 
Quantitativo: Listas de 

presença indicando dia, 
turma e quantidade de 

presentes; postagens em 
redes sociais; contratos; 

notas fiscais de aquisição 
e serviços) 

2. Encerrar o projeto 
com um jogo 

amistoso entre as 
turmas/times 

  Difusão do 
conteúdo do 

projeto enquanto 
vetor de 

desenvolvimento 
dos beneficiários, 
possível através 
da execução de 
projetos dessa 

natureza, 
complementares 

às políticas 
públicas 

  Realização de 
01 jogo amistoso 

ao término do 
projeto (Itens de 
despesa relativo 
ao cumprimento 

da meta:11 -  
Vide 

CRONOGRAMA 
DE EXECUÇÃO 
(META, ETAPA 

OU FASE) 

  Qualitativo: Avaliação de 
impacto após o evento; 
fotografia e filmagem do 

evento 

R$ 900,00 Quantitativo: Registro 
filmográfico; apresentação 

da lista de presença do 
jogo; postagens em redes 

sociais;  
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9. Recursos humanos - Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e 
demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação 
vigente. 
 

Supervisor de 
projeto 

Supervisionar equipe de profissionais e 
recursos materiais do projeto. (PJ) 40h/mês PJ 

Instrutores de 
futsal 

Instrutores responsáveis por ministrar 
diretamente as oficinas do projeto. (PJ) 03 

profissionais X R$ 2800 X 08 meses de 
oficinas 

24h/mês PJ 

Psicólogo  

Psicólogo experiente em atendimento a 
pessoas com deficiência intelectual para 
acompanhamento das oficinas, suporte à 
equipe e gerenciamento de intervenções. 

(PJ).  R$ 2800 X 08 meses de oficinas 

24h/mês PJ 

Fisioterapeuta 

Para acompanhamento das oficinas e 
atendimento aos participantes, suporte à 
equipe e gerenciamento de intervenções. 

(PJ)  R$ 2800 X 08 meses de oficinas 

24h/mês PJ 

Assistente 
Administrativo 

Para suporte às atividades administrativas do 
projeto. (PJ) 40h/mês PJ 

 

 

 
10. Cronograma de execução do Projeto - Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão 
desenvolvidas. 
 
MÊS 1: Formalização de contratação de RH, serviços e aquisição de materiais esportivos: O mês 1 será 
utilizado para a formalizar os contratos da equipe técnica responsável por executar o projeto, bem como 
a aquisição e pagamento dos serviços pré-orçados. A despesa será executada no mês 1 garantindo o 
valor acordado com o fornecedor que melhor oferecer o produto/serviço na relação 
quantidade/qualidade, a fim de respeitar os princípios da economicidade e bom uso do recurso público. 
Início do planejamento das oficinas. Captação de participantes. 
MÊS 2: Continuação e finalização do planejamento das oficinas e elaboração de documentos de 
controle e administração das atividades do projeto. Nos meses 1 e 2 a equipe já está trabalhando e 
elaborando todos os documentos necessários a boa administração e execução das ações do projeto, 
juntamente com todo o planejamento das oficinas que irá nortear os 10 meses de atividades práticas 
das oficinas; Reunião de apresentação do projeto com familiares responsáveis pelos beneficiários: Será 
realizada a reunião com as famílias dos beneficiários inscritos no projeto, a fim de explicar o objeto e a 
finalidade do projeto para os pais e responsáveis. Nessa mesma reunião é colhida a assinatura dos 
responsáveis no Termo de Uso e Imagem, garantindo o cumprimento da Lei de Proteção de Dados; A 
divulgação e captação de beneficiários em caráter absolutamente educativo ocorrerá durante todos os 
meses de execução do projeto; A captação e inscrição dos beneficiários, será realizada no mês 1 e 2; 
Consultas, exames médicos e avaliação física dos beneficiários: entre os meses 1 e 2, e após termos 
captado os beneficiários, será realizada as consultas médicas e os exames laboratoriais, bem como a 
avaliação física dos participantes, a fim de garantirmos a execução segura e responsável das oficinas, 
se tratando da prática de uma modalidade esportiva e a singularidade do público alvo. 
MÊSES 2 À 9: Execução das oficinas 2x por semana c/ 01h de duração cada: As oficinas ocorrerão 
durante 08 meses reservados exclusivamente para esse fim, iniciando no mês 2 e finalizando no mês 
09 do ciclo de vida do projeto; 1ª Aplicação de IDOK: A primeira aplicação do IDOK é realizada no 2° 
mês de execução das oficinas práticas (1° mês no ciclo de vida do projeto). Para maiores informações 
sobre a ferramenta vide metodologia. 
MÊS 08: Evento de encerramento do projeto: no mês 8 é realizado o jogo amistoso como encerramento 
do projeto para os familiares e comunidade do entorno. Nesse dia é entregue os certificados de 
participação e medalhas. 
MÊS 9: 2ª Aplicação de IDOK: A segunda aplicação do IDOK é realizada no 8° mês de execução das 
oficinas práticas (9° mês no ciclo de vida do projeto). Para maiores informações sobre a ferramenta vide 
metodologia; Relatório de resultados e prestação de contas: O último mês não possui oficinas, e toda 
equipe está concentrada na junção, organização e redação do relatório final do projeto. Paralelamente, 
é organizado todos os documentos referentes e necessários à prestação de contas do projeto: contratos 
de prestação de serviços, notas fiscais de aquisição de materiais de consumo, alimentação e outros, 
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imagens e vídeos, etc. 
 
11. Plano de Ação Anual 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Contratação de 
equipe multifuncional                   

Planejamento                   

Articulação com pais 
e responsáveis                   

Captação de 
participantes                   

Consultas e exames                   

Avaliação física                   

Inscrição dos 
participantes                   

Realização das 
oficinas– atividades 
práticas 

                  

Testes de Resultados 
com dados colhidos 
pelo IDOK e Mapa 
Social 

                  

Evento final                   

Formulação e 
produção de relatório 
final com 
apresentação dos 
resultados do projeto 

                  

 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS DO PROPONENTE 

Órgão/instituição Proponente: Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural C.N.P.J.: 08.745.680/0001-84 

Endereço: Av. São João, 313 - 11º Andar - Centro - São Paulo/SP e-mail: projetos@institutoolgakos.org.br 

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035-905 
DDD) 
Telefone/Fax: (11) 
3081-9300 

E.A. 

Conta corrente 
10539-2 

Banco (nome e nº) Banco 
do Brasil 001 

Agência (nome e nº) 
06998-1 Praça de pagamento: São Paulo 

Nome do responsável pela OSC: Wolf Vel Kos Trambuch C.P.F.: 298.783.227-34 

R.G./Órgão 
expedidor: SECC/RJ  Cargo: Presidente 

Função: Presidir 
e coordenar às 
áreas 
institucionais 

Matrícula: 

Endereço residencial completo: Rua 
Caconde, 536 CEP: 01425-010 (DDD) Tel.: (11) 3081-9300 

E-mail institucional wolfkos@institutoolgakos.org.br 
E-mail pessoal wolfkos@institutoolgakos.org.br 
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2.OUTROS PARTÍCIPES – INTERVENIENTE 
 
Nome NÃO SE APLICA CNPJ NÃO SE APLICA E.A NÃO SE APLICA 
Endereço NÃO SE APLICA CEP NÃO SE APLICA 
 
3.DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

PROJETO ESPORTIVO - CRESCER – 
ESPORTE INCLUSIVO 

Período da execução 

Início Término 

Assinatura do Termo 
de Fomento   Mês 09 (conforme cronograma de execução) 

Oficinas de futsal para pessoas com deficiência e sem deficiência em vulnerabilidade social.  

Justificativa da proposição 
Acreditamos que um projeto que faça uma interferência com ampliação de referenciais e transmissão de valores 
positivos em processos de socialização, pode minimizar as consequências da exposição à vulnerabilidade e 
contribuir com a garantia de direitos, bem-estar e desenvolvimento de crianças e jovens. Firma-se então, por essas 
linhas, a relevância e pertinência deste projeto e do uso do FUTSAL. 
 
 
4 .Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase) 
 

Nº 
Meta Especificação 

Indicador 
Físico 

Valor Duração 

ordem Unidade Qte. Unitário Total Início Termino 

1 Agasalho 
Completo 

Agasalho em 
chimpa, com 
recortes na manga 
e no corpo,  calça 
e blusa com 
estampa em 
silkscreen para 
participantes e 
equipe 209x67 

unid 67 R$ 209,00 R$ 14.003,00 mês 01 mês 01 

2 Apitos 

Apito para 
arbitragem de 
plástico com 
cordão 04UNID X 
13,50  

unid 4 R$ 13,50 R$ 54,00 mês 01 mês 01 

3 Bolas 

Bola de Futebol 
de Salão - para 
treinos e jogos 
R$63 x 06 

unid 6 R$ 63,00 R$ 378,00 mês 01 mês 01 

4 Bomba de 
encher bola 

Para encher bolas  
- 01/turma (incluso 
bico/calibrador) 02 
X R$65 

unid 2 R$ 65,00 R$ 130,00 mês 01 mês 01 

5 Chuteiras 

Para uso dos 
participantes na 
prática do futsal 
nas oficinas R$ 
129X60 pares 

par 60 R$ 129,00 R$ 7.740,00 mês 01 mês 01 

6 Corda 
Corda de pular 
coletiva - de treino 
02 unid X R$ 99 

unid 2 R$ 99,00 R$ 198,00 mês 01 mês 01 

7 Luvas Luvas para goleiro 
04 pares X R$50 par 4 R$ 50,00 R$ 200,00 mês 01 mês 01 

8 Bermudas/calção 
Para participantes 
- prática das 
oficinas R$39X60 

unid 60 R$ 39,00 R$ 2.340,00 mês 01 mês 01 
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9 Camisetas 

Camisetas para 
participantes - 
prática das 
oficinas - 06 
unidades para 
equipe R$ 29X 67 

unid 67 R$ 29,00 R$ 1.943,00 mês 01 mês 01 

10 Coletes de 
identificação 

Para formação de 
times  - incluso 
colete para 
goleiros R$ 38X 
60 

unid 60 R$ 38,00 R$ 2.280,00 mês 01 mês 01 

11 Meias 

Meião para uso 
dos participantes 
nas oficinas de 
futsal 60 pares X 
R$ 20 

par 60 R$ 20,00 R$ 1.200,00 mês 01 mês 01 

12 Medalhas 

Medalhas de 
participação para 
os participantes 
ao final do Projeto. 
Personalizadas 
em metal, c/ fita 
digital, formato 
irregular recortado 
60 unid X R$15 

unid 60 R$ 15,00 R$ 900,00 mês 01 mês 01 

13 
Serviço gráfico 
de impressão de 
banner 

Impressão de 
banners do projeto 
para identificação 
do local das 
atividades do 
projeto  

serviço 1 R$ 334,00 R$ 334,00 mês 01 mês 01 

14 Brochuras  
Impressão de 
relatório ilustrado - 
1000 X R$ 12 

unid 1000 R$ 12,00 R$ 12.000,00 mês 09 mês 09 

15 Mochilas para 
Uniforme 

Mochila para os 
participantes, 
necessária para 
guardar os seus 
uniformes e 
pertences.  
Tamanho médio, 
dois bolsos em 
tela para 
pequenos objetos, 
compartimento 
interno em nylon, 
compartimento 
frontal com zíper, 
alças anatômicas. 
R$ 89 X 60 

unid 60 R$ 89,00 R$ 5.340,00 mês 01 mês 01 

16 Kit-lanche para 
oficinas de futsal 

Kit pronto (01 
alimento sólido + 
01 líquido + 01 
fruta) para os 
participantes após 
oficina (01 kit/dia 
X 60 pessoas X 
02 dias = 
120kits/semana X 
4 semanas =  480 
kits/mês x 8 
x12,00 

unid 3840 R$ 12,00 R$ 46.080,00 mês 02 mês 09 

17 Supervisor de 
projeto 

Supervisionar 
equipe de 
profissionais e 
recursos materiais 
do projeto. (PJ)  

serviço 9 R$ 3.800,00 R$ 34.200,00 mês 01 mês 09 
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18 

Instrutores de 
futsal - 
24h/mensal para 
cada profissional 

Instrutores 
responsáveis por 
ministrar 
diretamente as 
oficinas do 
projeto. (PJ) 03 
profissionais X R$ 
2800 X 08 meses 
de oficinas 

serviço 24 R$ 2.800,00 R$ 67.200,00 mês 02 mês 09 

19 
Psicólogo 
24h/mensal para 
cada profissional 

Psicólogo 
experiente em 
atendimento a 
pessoas com 
deficiência 
intelectual para 
acompanhamento 
das oficinas, 
suporte à equipe e 
gerenciamento de 
intervenções. (PJ).  
R$ 2800 X 08 
meses de oficinas 

serviço 7 R$ 2.800,00 R$ 19.600,00 mês 02 mês 09 

20 
Fisioterapeuta 
24h/mensal para 
cada profissional 

Para 
acompanhamento 
das oficinas e 
atendimento aos 
participantes, 
suporte à equipe e 
gerenciamento de 
intervenções. (PJ)  
R$ 2800 X 08 
meses de oficinas 

serviço 7 R$ 2.800,00 R$ 19.600,00 mês 02 mês 09 

21 

Serviço de 
exame médico e 
de coleta para 
Exames 
Laboratoriais 

Exames médicos, 
laboratoriais, 
atestado de 
aptidão e laudo de 
avaliação médica 
para participantes. 
60 X R$98 

serviço 60 R$ 98,00 R$ 5.880,00 mês 01 mês 01 

22 Serviço de 
exames Físicos 

Exames 
físicos/motores e 
aplicação de 
anamnese com 
profissional de 
educação física 02 
vezes durante o 
projeto: no início e 
ao final  60 X R$ 
70 

serviço 120 R$ 70,00 R$ 8.400,00 mês 01 mês 01 

23 
Serviço de 
filmagem e 
fotografia 

Registro de 
imagem durante 
os treinos, incluso 
edição de 
imagens R$ 2.200 
X 08 meses de 
oficinas 

serviço 8 R$ 2.200,00 R$ 17.600,00 mês 02 mês 09 

24 Assessoria 
Contábil 

Referente às 
atividades 
administrativas de 
prestação de 
contas - 01 
serviço para 09 
meses 

serviço 1 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 mês 01 mês 01 

25 Assistente 
Administrativo 

Para suporte às 
atividades 
administrativas do 
projeto. (PJ) 

serviço 9 R$ 2.800,00 R$ 25.200,00 mês 01 mês 09 
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5. Plano de aplicação. (R$ 1,00) 
 

Natureza da despesa 
Total Concedente Proponente Nº 

ordem 
Meta Especificação 

1 

Realizar 
oficinas de 
Futsal para 
60 crianças e 
adolescentes  

Agasalho Completo R$ 14.003,00 R$ 14.003,00 R$ 0,00 

2 Apitos R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 0,00 

3 Bermudas/calção R$ 2.340,00 R$ 2.340,00 R$ 0,00 

4 Bolas R$ 378,00 R$ 378,00 R$ 0,00 

5 Bomba de encher bola R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 0,00 

6 Camisetas R$ 1.943,00 R$ 1.943,00 R$ 0,00 

7 Chuteiras R$ 7.740,00 R$ 7.740,00 R$ 0,00 

8 Coletes de identificação R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 0,00 

9 Corda R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 0,00 

10 Luvas R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 0,00 

12 Meias R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 

13 Mochilas para Uniforme R$ 5.340,00 R$ 5.340,00 R$ 0,00 

14 Kit-lanche para oficinas 
de futsal R$ 46.080,00 R$ 46.080,00 R$ 0,00 

15 Supervisor de projeto R$ 34.200,00 R$ 34.200,00 R$ 0,00 

16 
Instrutores de futsal - 
24h/mensal para cada 
profissional 

R$ 67.200,00 R$ 67.200,00 R$ 0,00 

17 Psicólogo 24h/mensal 
para cada profissional R$ 19.600,00 R$ 19.600,00 R$ 0,00 

18 
Fisioterapeuta 
24h/mensal para cada 
profissional 

R$ 19.600,00 R$ 19.600,00 R$ 0,00 

19 
Serviço de exame 
médico e de coleta para 
Exames Laboratoriais 

R$ 5.880,00 R$ 5.880,00 R$ 0,00 

20 Serviço de exames 
Físicos R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 0,00 

21 Serviço de filmagem e 
fotografia R$ 17.600,00 R$ 17.600,00 R$ 0,00 

22 Serviço gráfico de 
impressão de banner R$ 334,00 R$ 334,00 R$ 0,00 

23 Assessoria Contábil R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 0,00 

24 Assistente 
Administrativo R$ 25.200,00 R$ 25.200,00 R$ 0,00 

25 Brochuras  R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 0,00 

11 
Realizar um 
jogo 
amistoso 

Medalhas R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00 

Total Geral R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 

 Cronograma de desembolso. (R$ 300.000,00) 

 

 

ZapSign c4cbffd4-15b9-4907-bbfd-176ddca52a78.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

.                                                 .

S
E

S
P

C
A

P
20

22
00

76
20

D
M

.                                                 .

231



INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL 

  

 

5. PLANO DE APLICAÇÃO. (R$ 300.000,00) 

Natureza da despesa 
Total Concedente Proponente 

Nº ordem Meta Especificação 

1-10; 12-14 Materiais 

De “Agasalho” a 
“Luvas”(1-10); De 
“Meias” a “Kit 
Lanche” (12-14) 

R$ 81.886,00 R$ 81.886,00 0,00 

15-25 Serviços de 
Terceiros 

De “Superviso de 
Projeto” a 
“Brochuras 

R$ 217.214,00 R$ 217.214,00 0,00 

11 

Outras 
Despesas – 
jogo 
amistoso 

Evento R$ 900,00 R$ 900,00 0,00 

Total Geral R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 0,00 
 
Cronograma de desembolso. (R$300.000,00) 
Concedente: R$300.000,00  
 

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 

1  R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 
Total: R$ 300.000,00 (parcela única) 

 

Contrapartida: 

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 
    NÃO SE 
APLICA    

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA  

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

Meta Cat.Econ 7º mês 8º mês 9º mês 
NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

 

Total:0,00 

 

6. Declaração. 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao INSTITUTO 
OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, 
que inexiste na mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal e 
Estadual, direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas 
no orçamento vigente e na forma deste plano de trabalho. 

São Paulo, 07 de março de 2022.  
 

 

                                       ________________________________________ 
             Wolf Vel Kos Trambuch 
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7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

APROVADO 

São Paulo , ________/___________ /2022 

____________________________________________ 

Assinatura/carimbo do concedente 
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