
Judô Kihon - 
Formando Cidadãos e
Desenvolvendo a Cidadania 
Projeto incentivado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte



Conheça
nosso projeto!



O que queremos
com esse projeto?
Fomentar a prática esportiva do
Judô, de forma inclusiva, afim de
proporcionar, assim, uma melhora
da saúde e qualidade de vida dos
alunos.

Desenvolve ações de fomento à prática esportiva do
Judô, buscando prioritariamente torná-la acessível, de
forma gratuita, às pessoas em vulnerabilidade social,
com ou sem deficiência e de diversas faixas etárias. As
atividades oferecidas serão gratuitas e em espaço em
adequação às necessidades dos alunos.

A Associação de Judô Kihon

Visam o desenvolvimento e integração social. Objetivam,
através do judô, contribuir com o amadurecimento
individual e com a conscientização da comunidade em
relação às questões sociais.

Nossas ações



os
beneficiários

serão 100 alunos, sendo crianças a
partir de 06 anos, adolescentes,
adultos e idosos;

sem e com deficiência (física e
intelectual).



Os fundamentos técnicos do judô, entre eles o Nage Waza (técnicas de projeção,
utilizando a perna, braços, quadril), Katame waza (técnicas de imobilização no
solo), shime waza (técnica de estrangulamento), Kansetsu waza (técnica de
chaves de braço), os katas (demonstração padronizada das formas de execução
das técnicas de projeção, imobilização, estrangulamento e chaves de braço) serão
ensinados de forma que os alunos absorvam e realizem corretamente os
movimentos, como o de quedas, rolamentos, as pegadas, entradas de golpes,
técnicas de projeção e imobilizações.

O Judô segue uma filosofia que sempre enfatizada nas
aulas conceitos como por exemplo o Jita Kyoei
(prosperidade e benefícios mútuos) o seiryoko zenyo
(máxima eficiência com o mínimo esforço), tradições e
costumes como a saudação, a hierarquia e o respeito.Metodologia

do Projeto
Proposta Pedagógica 



Este projeto realiza práticas alinhadas com os
objetivos da Agenda 2030 da ONU.

ODS



Orçamento do projeto

ATIVIDADE FIM ATIVIDADE MEIO

Recursos Humanos
42.5%

Encargos Trabalhistas
25.6%

Uniformes
14.7%

Locação de Espaços
11.8%

Material de Consumo / Esportivo
2.9%

Material Permanente / Equipamento
2,5% 

Consultoria Prestação de Contas
44.7%

Divulgação / Promoção
0.6%

Assessoria contábil
54.7%
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lei de
incentivo ao
esporte

Pessoas Físicas: podem destinar até
6% do imposto de renda anual devido
(declaração na forma completa) para o
Projeto.

Pessoas Jurídicas: podem destinar até
1% do imposto de renda anual devido
(desde que tributadas pelo lucro real)
para o Projeto.

A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda devido,
apurado na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada período de
apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os
valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos
desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério da Cidadania -
Secretaria Especial do Esporte.



Contrapartidas

Aplicação de logomarca nas faixas e banners de
divulgação do projeto.

Material de divulgação

Aplicação da logomarca nos uniformes oficiais do projeto.

Uniformes

Publicações periódicas com a aplicação da logomarca e
menção nas redes sociais.

Redes sociais

*vagas limitadas

Vagas para colaboradores*



contato@valorizeprojetos.com.br
projetokihon@outlook.com

Seja um patrocinador!

(51) 3922 -0575 | (51) 98453-4407

@associacaojudokihon 

mailto:projetokihon@outlook.com
https://www.facebook.com/associacaojudokihon
https://www.instagram.com/associacaodejudokihon/

