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INSTITUTO MANO DOWN
10 anos transformando vidas

da história de amor de dois irmãos nasceu 
o instituto mano down, organização social, 
que atua em Belo Horizonte e há 10 anos vem 
transformando vidas e gerando impactos 
sociais positivos.

o nosso propósito é promover o 
desenvolvimento e autonomia de pessoas 
com síndrome de down e outras deficiências 
intelectuais, dando oportunidades para que 
sejam incluídas e conquistem o seu espaço na 
sociedade.

saiba mais sobre 
nosso círculo de ouro.
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INCLUSÃO EM MOVIMENTO

MISSÃO
 
realizar a inclusão das pessoas com deficiência intelectual na sociedade, através do desenvolvimento 
potencializado, promoção da autonomia, geração de oportunidades, e inclusão efetiva entre 
pessoas com e sem deficiência.

VISÃO 
 
• Ser referência  no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual no Brasil, se tornar uma 
marca reconhecida em diversidade e inclusão e ser autossustentável até 2025.
• Construir uma sociedade mais justa, humana e inclusiva com oportunidades para todos.
• Unir as pessoas por um mundo mais inclusivo e com oportunidade para todos.
• Construir um ecossistema para acelerar a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade 
tornando-as contributivas e empoderadas.
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INCLUSÃO EM MOVIMENTO

VALORES
 
Respeitar as diferenças, fazendo a diferença – foco no desenvolvimento de pessoas e respeito às diversidades.

Ética e Transparência – ser, ter e parecer Governança corporativa, relacionamento com o poder público e 
privado, alianças estratégicas, relacionamento entre colegas de trabalho, engajamento com stakeholders, 
relacionamento com famílias.

Criatividade com Resultados – autonomia para fazer a diferença, gerando resultados inclusão através do 
desenvolvimento, crescimento – captação de recursos, engajamento com a causa, integração, vivências e saúde.

Humildade de Aprendizado – aprender com o outro nada sobre nós, sem nós; metodologia de desenvolvimento 
potencializado; ambiente diverso; complexidade da proposta; complementaridade.

Empatia para integração – visão sistêmica – integração das áreas de saúde, vivências e mobilização para 
autonomia, contato pessoal e organizado com os familiares e profissionais das pessoas com deficiência, 
relacionamento/networking com empresas e poder público.
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ODS
Com os seus programas e atividades, o Instituto Mano Down busca 
também contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável 
(ODS) e metas correspondentes da ONU. Afinal, trabalhamos para 
construir um mundo mais justo, humano e inclusivo.
o instituto visa contribuir com os seguintes objetivos (metas) do 
desenvolvimento sustentável:

METAS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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VÍDEO INSTITUCIONAL - (CÍRCULO DE OURO)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrgqyGdha1ho
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o projeto “inclusão em movimento” promoverá integração social ao 
longo de 12 meses com oferta de oficinas de xadrez, tênis de mesa, judô, 
slackline, ginástica aeróbica (zumba) e yoga com abertura de 80 vagas/
mês entre pessoas com deficiência intelectual, física e pessoas carentes 
da comunidade com idade a partir dos dez anos.

PROPOSTA
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o Instituto Mano Down prioriza o atendimento às pessoas com deficiência 
através do esporte, oferecendo atividades físicas e culturais propiciando 
desenvolver suas capacidades físico-motoras e a integração com a comunidade. 
Essa ação traz benefícios não só para os educandos, mas também para famílias 
que veem uma oportunidade de seus filhos se desenvolverem e socializarem. 

o projeto “inclusão em movimento” promoverá a integração social com oferta 
de oficinas de xadrez, tênis de mesa, judô, slackline, ginástica aeróbica 
(zumba) e yoga com abertura de vagas entre pessoas com deficiência 
intelectual, física e pessoas carentes da comunidade com idade a partir dos 
dez anos. É necessário que a sociedade se informe e respeite a diversidade, 
promovendo a interação sociocultural. 

JUSTIFICATIVA



INCLUSÃO EM MOVIMENTO
anos

Utilizar o esporte como canal para inclusão e socialização da pessoa com deficiência.

o projeto “inclusão em movimento” prevê oferta de oficinas de xadrez, tênis de mesa, 
judô, slackline, ginástica aeróbica (zumba) e yoga com abertura de 80 vagas/mês entre 
pessoas com deficiência intelectual, física e pessoas carentes da comunidade com 
idade a partir dos dez anos, sendo:
 
realizar 6 oficinas esportivas por mês;
ofertar 10 vagas/mês na oficina de Xadrez;
ofertar 10 vagas/mês na oficina de tênis de mesa;
ofertar 10 vagas/mês na oficina de Judô
ofertar 10 vagas/mês na oficina de slackline;
ofertar 20 vagas/mês na oficina de Zumba;
ofertar 20 vagas/mês na oficina de Yoga;
Garantir índice de 80% de satisfação nas aulas.

OBJETIVO

OBJETIVOS GERAIS
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Beneficiados diretamente: 80 crianças e jovens/ idosos
Beneficiados indiretamente: mais de 500 pessoas
Período de execução: 12 meses
Local de execução: Belo Horizonte

IMPACTO DO PROJETO

80 +500
pessoas

diretamente
pessoas

indiretamente
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Em virtude da pandemia, o projeto “inclusão em movimento” será realizado 
em formato híbrido - na sede do instituto mano down que dispõe de 
estrutura adequada para este fim, e através de plataforma on-line.

As vagas online serão distribuídas em todos os municípios de Contagem, 
Ipatinga, João Monlevade, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia.

todas as ações propostas por este projeto bem como seus resultados serão 
divulgados por meio de link no site do instituto mano down. Este link será 
um dos principais meios de comunicação entre o instituto, a família dos 
beneficiários e a comunidade em geral.

COMO FUNCIONA O PROJETO
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o jogo de Xadrez é um jogo de tabuleiro que tem como objetivo derrotar 
o seu oponente, o jogo termina quando a peça “rei” do lado adversário 
é derrubada. A prática do Xadrez desenvolve principalmente 
habilidades como atenção, concentração, memória, planejamento 
e tomada de decisões. de forma lúdica o professor tem abordado 
movimentações, estratégias e regras, acompanhando os jogadores 
para a compreensão das formas de jogos. 

10
VAGAS: PERIoDICIDADE: será uma turma com 10 pessoas com 

duração de 1 hora, realizadas 1 vez por semana.

OFICINA DE XADREz
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 a oficina de slackline tem como objetivo proporcionar aos participantes 
novas oportunidades de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional 
e pessoal, por meio da prática regular do slackline, esporte que tem o 
equilíbrio como habilidade determinante. Proporciona um ambiente 
rico e interativo, para que os educandos possam superar seus próprios 
desafios e atingir metas cada vez mais elaboradas; auxilia na melhora 
no equilíbrio, na consciência corporal, no tempo de reação, na 
coordenação motora e no desenvolvimento da atenção, do foco e da 
concentração. 

10
VAGAS:

PERIoDICIDADE: será uma turma com 10 pessoas com 
duração de 1 hora.

SLACkLINE
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o judô é uma modalidade para todos.  o aluno que pratica judô 
aprende que se deve “ceder para vencer”, “ser perseverante”, “cair 
para se levantar”, entre outros preceitos aplicados na luta e na 
vida (SHIOZAWA, 1999 apud DA COSTA; SOUZA,2004), abrangendo 
a todos que praticam. os benefícios do judô são para todos que 
praticam a arte, pois, não foi criado apenas para pessoas que têm 
como objetivo a estética do corpo, a ocupação de ociosidade, a defesa 
pessoal, a qualidade de vida física e mental.

10
VAGAS: PERIoDICIDADE: será uma turma com 10 pessoas com 

duração de 1 hora, realizadas 1 vez por semana.

OFICINA DE JUDô
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o treinamento aeróbico de força ou treinamento resistido é um 
principal protocolo de condicionamento físico e reabilitação, o qual 
é realizado com pesos do próprio corpo com movimentos ritmados 
por músicas(cargas) divididos em séries e repetições nas quais visam 
estimular grupos musculares no intuito de promover aumento de 
força e gasto calórico.
o objetivo da oficina de Zumba é desenvolver a criatividade, a 
autonomia e liberdade do educando, possibilitando uma relação 
mais estreita entre o homem e a natureza, por meio da observação, 
sensibilidade e experiências que geram uma íntima relação entre os 
mesmos. 

20
VAGAS: PERIoDICIDADE: serão duas turmas com 10 pessoas 

com duração de 1 hora, realizadas 1 vez por semana.

Oficina de Ginástica aeróbica - Zumba
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o tênis de mesa é uma modalidade esportiva que traz inúmeros 
benefícios aos seus praticantes. É considerado um dos esportes mais 
completos por desenvolver fortemente a capacidade física e mental 
dos seus atletas.
Ele também é muito importante na formação do indivíduo perante 
a sociedade, pois possui em sua essência aspectos de disciplina, 
respeito, colaboração, companheirismo e principalmente ética, 
essenciais ao desenvolvimento de seus praticantes. 

10
VAGAS: PERIoDICIDADE: será uma turma com 10 pessoas com 

duração de 1 hora, realizadas 1 vez por semana.

OFICINA DE TêNIS DE MESA
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o yoga é uma prática que une benefícios ao corpo, mente e 
espírito. a filosofia e os princípios do yoga podem ser aplicados a 
todas as pessoas, a todos os corpos. independente da dificuldade 
que a pessoa com deficiência possui, o yoga ajuda a ampliar 
seus potenciais, favorecendo a descoberta de que mesmo com 
limitações, uma vida plena e saudável é possível. Com tudo ele 
traz inúmeros benefícios como: melhora a circulação sanguínea, 
respiratória e motora, atingindo a plena consciência corporal e 
do movimento ajudando na postura, força e flexibilidade. 

20
VAGAS: PERIoDICIDADE: serão duas turmas com 10 pessoas 

com duração de 1 hora, realizadas 1 vez por semana.

OFICINA DE YOGA
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o projeto inclusão em movimento será divulgado por meio do site 
institucional, redes sociais e parceiros do instituto mano down. as 
marcas/logomarcas dos patrocinadores do projeto serão inseridas em: 

- Camisas dos alunos; 
- squeezes; 
- material de divulgação em redes sociais; 
- fotografias de divulgação do projeto;
- veiculação da marca patrocinadora nas peças de comunicação 
impressas e online;
- Palestras;
- selo Empresa amiga do instituto mano down
- abertos à negociação de acordo com a necessidade da empresa.

CONTRAPARTIDAS
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ALGUNS PARCEIROS
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Lei Estadual de incentivo ao Esporte

A LEIE permite que contribuintes do ICMS obtenham incentivo fiscal, 
desde que sejam apoiadores de projetos esportivos aprovados pela 
secretaria de Estado de Esportes (sEEsP).

-  Empresa com saldo devedor anual até r$ 20.000.000,00, deduz até 3% 
do saldo devedor mensal do ICMS apurado no período;
- as com saldo devedor anual entre r$ 20.000.000,01 e r$ 100.000.000,00, 
deduzem até 2%;
- Já as com saldo a partir de r$ 100.000.000,01, deduzem até 1%.

COMO FUNCIONA A LEI - LEIE MG
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Título: INCLUSÃO EM MOVIMENTO
Proponente: instituto mano down
CNPJ: 23.684.121/0001-03 
Local de execução:  Belo Horizonte/mG
Número da aprovação:  2020.02.0035
Valor a ser captado: R$ R$ 312.764,30
Prazo de execução: 12 meses

O PROJETO
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