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NÓS, MÁSCARAS COM ARTE

O projeto Nós, Máscaras com Arte teve 
como objetivo promover a produção artística 
tridimensional por meio da feitura de más-
caras com material de reuso. O imaginário 
popular também serviu como referência para 
as produções e durante os acolhimentos 
conduzidos pela pedagoga, que trouxeram 
brincadeiras de roda, músicas e danças popu-
lares. Os participantes exploraram novos 
materiais e técnicas, onde foram desenvol-
vidas a autonomia, a coordenação motora, 
a coletividade e a criatividade.

As fotos produzidas com as máscaras 
exploraram a criação de um novo imagi-
nário com seres fantásticos e toques de 
surrealismo.
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DEPOIMENTO

Eu estou muito contente com 
o projeto de vocês… eu vou chorar porque 
eu não consigo falar desse projeto. Todo dia 
ele chegava em casa falando o que ele tinha 
feito:  ‘Ah, mãe, eu coloquei isso, coloquei 
tampinha’, e eu estava muito ansiosa para ver, 
porque a gente não vê nada, é segredo de 
vocês. Hoje quando eu vi, eu não aguentei, 
eu comecei a chorar, comecei a gravar, gra-
vei tudo! É muito lindo o trabalho de vocês. 
Parabéns e muito obrigada!”

Sandra, mãe do Gabriel Fundação Dona Paulina
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TRAJETÓRIA DO PROJETO 

O projeto Nós, Máscaras dedicou-se não 
apenas à confecção da máscara enquanto 
objeto, mas também enquanto meio de expe-
rimentação de outros “eus”. Tomamos como 
referência a artesania e as culturas de tradição 
popular, mas também focamos em dar vazão 
ao repertório dos participantes ao longo do 
projeto. Atuamos em duas instituições dis-
tintas, cada qual com seus contextos e par-
ticularidades: Associação Lares de Inclusão 
Social e Fundação Dona Paulina. 

No Lares, primeira instituição que atende-
mos, os encontros aconteceram entre maio 
e junho de 2022. Já na Dona Paulina, entre o 
final de julho e setembro. Desenvolvemos o 
projeto ao longo de oito encontros em cada 

instituição. Seguindo a metodologia de aco-
lhimento do Instituto Olga Kos, dedicamos a 
primeira parte dos encontros, nas primeiras 
semanas das oficinas em cada instituição, à 
criação de um vínculo afetivo com os partici-
pantes, por meio de atividades lúdicas e diver-
tidas que favoreciam a formação de grupos. 
A sequência sempre respeitou o momento 
de prática artística, a qual era finalizada com 
uma conversa e reflexão sobre os processos 
vividos no dia.

Nossa proposta artística envolveu expan-
dir o repertório de aplicação de técnicas de 
pintura e colagem, utilizando a papietagem e 
o upcycling como as técnicas fundamentais 
do projeto. Isto é, partindo do papelão como 
base da máscara, a papietagem e o upcycling 
trouxeram o volume e a forma. Ao mesmo 
tempo,  a pintura e a colagem não só deram 
apoio a esse processo de personalização já 
iniciado na confecção da base da máscara, 
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mas também desafiaram os participantes a 
explorar a fisicalidade dos materiais em um 
contexto de criação fora do comum. 

Organizamos as oito semanas de oficina 
privilegiando a progressão do trabalho: três 
semanas foram dedicadas à confecção da 
base das máscaras, três semanas à personali-
zação com pintura e colagem e duas semanas 
ao registro em foto e vídeo dos participantes 
explorando as possíveis personas elaboradas 
no processo de criação das máscaras. 

É importante mencionar que o trabalho 
de grupo realizado em todas as oficinas 
perpassou também os momentos de prá-
tica artística. Foi muito característico desse 
projeto, nas turmas de ambas as instituições 
atendidas, a presença da música e da dança 
durante os encontros. A criação de uma 
playlist com músicas que os participantes 
gostavam foi fundamental para a instauração 

de um momento de descontração durante o 
trabalho manual, no qual foi recorrente a can-
toria e o compartilhamento de coreografias. 
Este equilíbrio conseguido pela equipe, entre 
pedagogas, psicólogas e artistas (plásticos e 
fotógrafos) foi imprescindível para chegarmos 
aos registros audiovisuais que chegamos.

Após todo esse processo, o verso “Nada 
de mal nos alcança”, da música Fullgás de 
Marina Lima, dá título e forma à exposição que 
aconteceu na Fábrica de Cultura Vila Nova 
Cachoeirinha. Ele é o indicador de como os 
participantes se apropriaram, com autono-
mia e personalidade, de todos os processos 
vivenciados ao longo do projeto. Com 36 
fotografias, uma instalação, uma performance 
e um clipe audiovisual, encerramos o projeto 
Nós, Máscaras com Arte com a certeza de 
que podemos ser plurais e diferentes.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

A pesquisa criativa deste projeto teve como 
objetivo incentivar a produção artística tri-
dimensional por meio de confecções de 
máscaras e experimentação de novas formas 
de ser. As máscaras tiveram como base o 
papelão e sobre ele foi utilizada a técnica da 
papietagem, muito comum entre os mes-
tres artesãos que produzem peças para as 
manifestações populares por todo o Brasil. 
A cultura de tradição popular serviu como 
base de referência durante todo o processo 
de produção das máscaras, fotos e vídeos. Os 
folguedos de Bumba-Meu-Boi, os Reisados e 
o Maracatu foram utilizados para inspirar e dar 
base teórica ao que estava sendo produzido.

 Outra técnica utilizada durante o processo 
foi a de upcycling, método muito utilizado na 
moda e que foi apropriado pelas Artes Visuais, 
que consiste em transformar materiais que 
não estavam sendo utilizados, dando uma 
nova vida a eles, com outra função, sem 
descaracterizar totalmente sua forma original.

As oficinas seguiram uma metodologia 
de processo de aprendizagem da seguinte 
forma:

- Apresentação e discussão sobre o que 
seria desenvolvido durante os encontros. 
Imagens de máscaras usadas em diferentes 
culturas, como referência. Início do projeto 
e da criação do desenho de uma máscara 
para depois usar como base o papelão.

- Continuação da construção das más-
caras com o auxílio de tesouras e cola quente 
para dar início à sua forma, volume e textura.

- Início do processo de papietagem, 
usando cola, água e diferentes tipos de papéis 
e outros materiais de apoio.

- Pintura das máscaras com tinta acrílica

- Aplicação de outros elementos como 
os materiais de reuso, utilizando a técnica do 
upcycling.

- Produção das fotos e vídeos.

Os participantes puderam experimentar 
novas formas de produzir arte na confecção 
das máscaras, vestir arte enquanto faziam as 
fotos e ser arte durante a gravação da vídeo 
performance.
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Os encontros de quinta-feira já me 
fazem muita falta, o vínculo criado 

entre a equipe também refletiu no vínculo 
com os participantes e no desenvolvimento 
e engajamento de cada um envolvido nesse 
projeto. Foi leve, foi produtivo, e foi gostoso 
como deveria ser. Muitos momentos ficaram 
marcados, muitas músicas já me fazem lembrar 
os encontros e as pessoas que fizeram parte 
deles. O resultado final foi lindo demais, ver as 
famílias e participantes empolgados e muitas 
vezes emocionados (como eu mesmo fiquei) 
ao se ver em uma foto ou vídeo da exposição, 
se sentindo importantes e pertencentes.  Foi 
muito gratificante também ver todo aquele 
trabalho desenvolvido nos últimos meses, 
reunidos ali em uma grande composição, foi 
um momento de celebração, e de finalização 
de um ciclo que eu me sinto muito grato por 

ter feito parte.”

Penso que tive sorte em compor 
o Nós, Máscaras com Arte como 

um dos primeiros projetos que fiz parte no 
Instituto. Foi um espaço de bastante entrega 
e presença, tanto da equipe, quanto dos 
participantes, no qual foi possível não só a 
confecção das máscaras como resultado 
concreto de um processo criativo do 
grupo, mas também a criação de memórias, 
lembranças que ficarão comigo ao longo da 
caminhada, pois muito aprendi e senti nesses 
encontros. As cantorias, rodas, preocupações, 
conversas, pinturas e  imprevistos fizeram 
desse projeto tão único como cada encontro 
foi, e a demonstração do quanto isso afetou 
cada um estava lá toda quinta-feira e também 
na exposição final, quando reencontramos 
muitos participantes e seus familiares, e senti 
então que conseguimos criar nessas trocas, 
espaços para que nenhum mal nos alcançasse 

ali.”
Daniel Normal - Artista-orientador Maria Luísa Lima - Psicóloga 

QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA
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O projeto Nós, Máscaras com Arte 
é muito especial para mim, e saber 

que tínhamos um encontro toda quinta-feira 
já deixava a minha semana mais animada.

Quantas risadas, conversas, danças, músicas…
quantos encontros incríveis nós tivemos!!

Fazer parte desta equipe foi um presente, 
nossa parceria e sintonia fez toda a diferença.

Ver o quanto os participantes se divertiram 
durante todo o processo e a autonomia 
com que eles escolheram cada detalhe de 
suas composições, é muito gratificante. 
Acompanhar o desenvolvimento das ideias até 
a criação das máscaras é poder acompanhar 
também o amadurecimento de todos como 
um grupo. Estar com vocês me ensinou muito 

e conhecê-los foi  maravilhoso!

Sentirei saudade das nossas oficinas, 
guardarei com muito carinho todos os nossos 
momentos juntos e espero encontrá-los em 

breve.”

Nós, Máscaras com Arte” é o primeiro 
projeto que me proporcionou 

trabalhar diretamente com o público atendido 
pelo IOK. Foi ao mesmo tempo desafiador 
e gratificante, pois não achei que eu seria 
tão acolhida pelos participantes enquanto 
educadora. Aprendi muito durante todo o 
processo, tive percepções artísticas, criativas 
e pedagógicas que nunca tinha vivido e 
experienciei momentos de descontração 
e afeto inéditas para mim em um ambiente 
de trabalho. Só tenho a agradecer aos 
participantes e aos queridos colegas de 
equipe por tanto. Estou muito orgulhosa da 
exposição e certa de que toda essa troca 
com os participantes foi potente. Daqui pra 

frente, nada de mal nos alcança!”

Marina Costa Serra - Pedagoga Natalia Fontana Francischini - Artista
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Bom, eu conheci o Olga Kos através de 
uma colega e entrei em contato com a 

Márcia, que é a coordenadora. Logo o Tomás 
que é meu filho, que tem paralisia cerebral, já 
foi aceito para o projeto das máscaras. Para 
o Tomás foi muito gratificante, ele interagiu 
muito, não faltou nenhum dia, e fez muita 
amizade junto ao grupo. Eu acho que tem 
que dar sempre continuidade. O Olga Kos está 
de parabéns, e eu só tenho que agradecer 
por tudo.  E a gente continua nos projetos, 
tendo a gente vai continuar com certeza.”

Suelene , mãe do Thomas Fundação Dona Paulina

Eu sou a Cristiane, mãe do Higor e do 
Cristian, e são dois com deficiências 

diferentes. Eu tenho muito que agradecer 
porque o Cristian por ser deficiente visual, eu 
já esperava que ele fosse fazer alguma coisa, 
mesmo não sabendo diretamente o que é cor, 
pelas texturas ele podia… mas o Higor, pelo 
fato da gente não saber o que ele pensa, as 
coisas que ele realmente quer… então para 
mim foi muito gratificante saber que todo 
dia a gente saiu cedo de casa para ir nesses 
lugares, e eles depois mostrarem as artes que 
eles fizeram. Ele olhar para mim, apontar e 
dizer que foi ele que fez, aquilo para mim foi 
maravilhoso, maravilhoso mesmo! Porque 
vocês realmente tiraram o mais profundo 

dele, eu agradeço mesmo!”

Cristiane, mãe do Higor e Cristian Fundação Dona 
Paulina

O processo foi ótimo, o processo 
das máscaras! Eu amei, gostei muito, 

queria participar mais das máscaras. Se voltar 
queria me inscrever de novo para ver vocês, 

tá bom? Obrigada!”
Jéssica, participante da Fundação Dona Paulina

“Foi bem legal, eu adorei tudo! Eu me 
inspirei no personagem Motoqueiro 

Fantasma para fazer a minha máscara.”
Luan Ferreira, participante na Associação Lares de 

Inclusão Social

Eu achei bem legal, gostei muito da 
parte de pintar as máscaras…estou 

ansioso para a exposição.
Edimilson, participante na Associação Lares de 

Inclusão Social

Eu achei o projeto uma coisa muito 
interessante, a gente aprender a fazer 

máscara. Pena que é tão curto, se não a gente 
podia fazer mais máscaras para gravar mais 
espaços, mas eu gostei muito! Aprendi muito 

com vocês!”
Cristian, participante na Fundação Dona Paulina
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VOCÊ SABIA?

Você sabia que o projeto Nós, Máscaras 
com Arte aconteceu em duas instituições 
distintas? A equipe atuou na Associação 
Lares de Inclusão Social e na Fundação 
Dona Paulina, ambas localizadas na zona 
sul de São Paulo. Por conta do curto 
tempo de duração do projeto (apenas dois 
meses), decidiu-se por manter o plane-
jamento e observar o que cada grupo de 

atendidos desenvolveria em relação ao 
nosso objeto de estudo: as máscaras. 

Evidentemente, cada grupo reverberou 
de forma diferente a partir das proposi-
ções, uma vez que o contexto do espaço 
de trabalho e da dinâmica da instituição 
tem um papel fundamental na forma 
como os projetos do IOK se estabelecem. 
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Mas o curioso é que ambas as turmas 
trouxeram com muita força o entusiasmo 
pela música e pela dança ao longo dos 
processos de criação das máscaras. 

Esse cruzamento entre a confec-
ção manual, som e dança reverberou de 
maneira importante na reta final do pro-
jeto, momento no qual convidamos os 

participantes a explorarem outros “eus” e 
incorporarem outras personas ao vestir 
suas máscaras. Convidamos todo mundo a 
visitar a exposição e assistir ao clipe audio-
visual produzido pela equipe e estrelado 
por esses artistas inigualáveis que são os 
participantes do projeto Nós, Máscaras 
com Arte.
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EVENTOS

O projeto contou com dois workshops de 
fruição artística com o objetivo de introduzir a 
equipe e os demais interessados no assunto, 
que nas ocasiões foram sobre a máscara 
como suporte da poética e da prática dentro 
das Artes Visuais.

O primeiro encontro aconteceu de forma 
on-line, na primeira metade do projeto, com 
o artista visual Daniel Normal, que trouxe um 
pouco da sua trajetória artística, até chegar 
em seus últimos trabalhos que se relacio-
nam bastante com o mote do projeto, que 
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são sobre foto-performance com máscaras 
produzidas a partir da  técnica de upcycling, 
utilizando materiais que seriam descartados. 

Após a primeira parte mais teórica e breve, 
o encontro seguiu de forma prática, onde cada 
um presente deveria produzir uma máscara 
com materiais encontrados em casa. Foi um 
encontro muito produtivo, com discussões 
sobre processo criativo, identidade e refe-
rências visuais, enquanto as pessoas confec-
cionavam suas máscaras. Os resultados finais 
foram dos mais diversos e todos produziram 

uma foto que sintetizou o trabalho, que 
melhor representou sua nova persona.

O segundo encontro foi com o artista 
e diretor de arte Renan Soares, que possui 
uma pesquisa autoral em percurso sobre o 
universo das máscaras, fantasias, brinquedos 
e dos meta ambientes digitais.

O workshop também começou de forma 
mais teórica, com o artista contando sobre 
sua trajetória dentro das Artes Visuais, mos-
trando algumas imagens de seus trabalhos 
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como referência. Foi um momento que apesar 
de teórico, teve boa participação das pessoas 
ali presentes, contando de suas relações com 
os seres mascarados e com o objeto máscara 
em si. Em um segundo momento partiu-se 
para a prática, onde o autorretrato serviu de 
base para criarmos uma máscara. O artista 
propôs que fosse feito primeiro um desenho 
de si, depois o mesmo desenho utilizando a 
mão que não se estava habituado (destros 
com a mão esquerda e canhotos com a mão 
direita) e em um terceiro momento pediu 
para que desenhassem uma outra pessoa 
presente na sala. A partir de todos aqueles 
registros, foi proposto que fizessem uma 
máscara, utilizando papel kraft como base, os 
desenhos produzidos e recortes de revistas. 
Depois foi feita uma sessão fotográfica das 
máscaras confeccionadas. 

O artista Renan continuou sendo refe-
renciado dentro dos encontros do projeto e 

serviu de inspiração para a instalação presente 
na exposição final. Ambos os encontros foram 
de suma importância para a equipe definir o 
plano pedagógico e a metodologia presentes 
nos encontros de ambas as Instituições.

Outro evento que aconteceu durante 
nosso projeto, foi a visita dos colaboradores 
da Mapfre para uma oficina aberta no mês 
de maio. Iniciamos este primeiro contato em 
uma reunião com os membros da equipe e 
coordenação, apresentando melhor o projeto 
e a dinâmica de nossas oficinas.

Nossos convidados se envolveram na 
proposta e puderam vivenciar um dia parti-
cipando de todas as etapas da oficina junto 
com nossos participantes, acompanhando e 
auxiliando no procedimento de papietagem 
das máscaras. Ao som de muita música e boas 
conversas, o resultado desse encontro foi 
uma manhã animada e  cheia de descobertas.
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MATERIAIS GRÁFICOS
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Os objetivos neste relatório é apresentar 
o perfil sociodemográfico dos participantes 
do Projeto Nós - Máscaras com Arte.

A composição das turmas do projeto foi 
majoritariamente adulta, com Média de idade 
de 26 anos, com idades variando de 5 (mínimo) 
até 50 anos (máximo), com maior participação 
de beneficiários do sexo masculino (57,63%), 
em relação ao feminino (42,37%). Houve 
participação quase totalitária de participantes 
com algum tipo de deficiência e/ou trans-
torno (98,31%) em relação àqueles que afir-
maram não apresentar nenhuma deficiência 
ou transtorno (1,69%), sendo elas: Deficiência 
Intelectual (81,03%), Deficiência Física/Motora 
(5,17%), Deficiência Visual (3,45%), Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) (18,97%).

Deficiência Intelectual

Deficiência Visual

Transtorno do Espectro

Autísta (TEA)

Deficiência

Física/Motora

DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS

18,97%

81,03%

3,45%

0% 25% 50%

%

75% 100%

5,17% NÍVEL DE ENSINO

Nunca frequentou

Fundamental

Médio

Superior

16,1%

71,4%

10,7%
1,7%

A análise das deficiências e/ou transtornos 
mentais foi realizada contando-se o número 
de participantes, entretanto cada participante 
poderia indicar mais de uma deficiência e/ou 
transtorno, desse modo o número de res-
postas ultrapassa o valor teto (100%), sendo 
estes valores representativos da realidade 
muito frequente dos participantes de terem a 
deficiência e um ou mais transtornos mentais 

associados. Para ser mais exato, cerca de 8% 
das pessoas que indicaram ter deficiência 
intelectual também apontaram algum outro 
tipo de transtorno ou síndrome.  Ressalta-se 
que a avaliação de resultados consiste em 
dados primários, ou seja, dados preenchidos 
diretamente pelos beneficiários e/ou familia-
res, considerando confiabilidade dos dados 
obtidos.

Em relação à educação, os níveis de esco-
laridade variaram de 71,43% para o ensino 
fundamental, 16,07% para o ensino médio e 
1,79 para o ensino superior, sendo que 10,71% 
nunca frequentou a escola, com a declaração 
de que 33,90% não têm acesso à educação 
escolar. Dos níveis de escolaridade apontados, 
apenas 16,67% estão concluídos e 83,33% 
apresenta nível de escolaridade incompleto, 
sendo que destes, apenas pouco mais de 25% 
é alfabetizado.

Outras informações relevantes incluem 
que 64,41% têm acesso ao BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) e 72,88% dependem 
do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 
que dentre os participantes, 45,76% faz uso 
contínuo de medicação.

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2023

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2023
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SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional 
de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva 
em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região 
Sudeste

Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo

É a mais alta comenda do Poder Legislativo 
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurídicas 
que contribuem para o desenvolvimento social 
cultural e econômico do Estado de São Paulo.

Prêmio Movimento 
Você e a Paz

4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e 
idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo 
Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma ati-
vidade sem conotação religiosa ou política, que 
tem como propósito central desenvolver a cul-
tura de paz por meio da conscientização quanto 
à necessidade de se contribuir para a conquista 
de um mundo com mais harmonia, tolerância, 
respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPO-
CA Doar

O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores 
ONGs do Brasil em 2017 de acordo com os padrões 
de gestão e transparência. É uma ONG pra se DOAR, 
e alcançou a admiração e o apoio das pessoas.

Voto de Júbilo

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo ho-
menageou o Instituto Olga Kos com o Voto de 
Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços 
prestados às pessoas com defi ciência intelectual, 
particularmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer 
deInclusão Social

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de 
Esporte e Lazer de Inclusão Social do Ministério 
do Esporte.

Prêmio ABCA – 2015

Reconhecendo a contribuição, para a cultura 
nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, ins-
tituições e personalidades atuantes na área das 
artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos 
de Arte instituiu, em 1978, com o patrocínio da 
FUNARTE, um Prêmio Anual, em formato de um 
troféu. Desde então, vem sendo distribuído a per-
sonalidades do meio artístico. Todas as categorias 
de premiação possuem o nome de um crítico de 
reconhecida contribuição para a cultura e as artes 
plásticas brasileiras.

Prêmio LIF – 2013

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara 
de Comércio França-Brasil com o objetivo de esti-
mular, por meio do destaque e visibilidade dados 
aos projetos inscritos, sobretudo aos vencedores, 
a criação e/ou multiplicação de iniciativas que 
promovessem uma transformação em prol de 
melhores condições para as pessoas e a socieda-
de. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da 
categoria “Apoio às Comunidades Locais” do XII 
Prêmio LIF.

Prêmio Areté

Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da 
Cultura – Secretaria de Cidadania Cultural, em 
2010.

II  Encontro Cultural – Laços 
de Amizade Espaço K

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria 
com o Ministério da Cultura e o Banco Safra ho-
menageou o Instituto Olga Kos como uma das 10 
entidades ajudadas pelo projeto.

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Espor-
te, realizada na sede da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo – FIESP, premiou o Presi-
dente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 
(IOK), Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do 
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Destaque 
do Ano – 2017

O objetivo do Prêmio é estimular a implementa-
ção de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de 
políticas públicas, em especial na atuação com os 
municípios paulistas com ações inclusivas volta-
das ao segmento das pessoas com defi ciência. 
O IOK, além de ser um dos fi nalistas de ações 
inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque 
do Ano pela pluralidade cultural e esportiva para 
pessoas com defi ciência.

Medalha Anchieta

A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade 
de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado 
do Diploma de Gratidão da Cidade de São Pau-
lo, é concedido a personalidades e a instituições 
que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a 
admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Chico Xavier

O prêmio foi instituído em março de 2013, home-
nageando pessoas e entidades que se destacam 
por atos e obras de amor ao próximo e de estímu-
lo à elevação do espírito humano. A premiação 
visa ações que propiciem o engrandecimento e 
a harmonia nas relações entre os indivíduos na 
sociedade.

Prêmio Selo de Qualidade

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Se-
cretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado 
de São Paulo (SELJ) destaca os projetos pelo nível 
de excelência demonstrado na apresentação, 
execução e prestação de contas, atingindo alto 
grau de confi abilidade em conformidade com 
os critérios técnicos defi nidos no programa de 
incentivo ao esporte.

Salva de Prata

No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo 
outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A 
homenagem deve-se à realização de relevantes 
serviços prestados à sociedade paulistana, ao 
desenvolver projetos artísticos e esportivos, os 
quais visam facilitar o processo de inclusão social 
e cultural, além de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas com defi ciência 
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a persona-
lidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições 
que se destacaram por suas contribuições à Cul-
tura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura 
Viva – 2010

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto 
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de 
Cultura através do programa Cultura Viva.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019

O Prêmio é uma homenagem concedida anual-
mente pela Câmara dos Deputados, a empresas, 
entes federados (União, Estados e Municípios), 
entidades (ONGs, OSCIPS) ou personalidades que 
tenham realizado ações em prol da inclusão de 
pessoas com defi ciência ou sejam, elas próprias, 
exemplos de vida e superação.

Pela Arte se Inclui

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de 
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias, 
lançou em 2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”. 
O Instituto Olga Kos está entre os escolhidos, fa-
zendo parte do livro que reúne exemplos de que 
a arte também pode ser um meio para a inclusão 
social deste segmento da população.

Prêmio Brasileiro de 
Excelência Gráfica IPSI

O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio 
Excelência Gráfi ca IPSIS “Fernando Pini” 2018, na 
categoria livros culturais e de artes, no produto, 
Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João Farkas.

Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade – 
2020/2021

Fomos reconhecidos pelas boas práticas de 
gestão da diversidade e promoção dos direitos 
humanos atráves do projeto Karatê - Esporte de 
Respeito.

Prêmio Funarte Respirarte

O vídeo “Alma Inclusiva”, produzido em 2020, 
rendeu ao Instituto Olga Kos o prêmio Funarte 
Respirarte na categoria Artes Integradas. A láurea 
anual abarca manifestações artísticas inéditas em 
diferentes segmentos e tem como intuito a pro-
moção da arte e de vertentes culturais em todas 
as regiões do país.

Prêmio Empreendedores e
Inovadores – 2020

O grupo FJR homenageou o empresário Wolf Kos, 
presidente do Instituto Olga Kos, com o título 
“Empreendedores Inovadores” de 2020. A conde-
coração é uma resposta a dedicação, empenho e 
advocacy que o empreendedor social realiza na 
instituição desde sua fundação, em 2007.

Selo de Acessibilidade 
Arquitetônica

Atribuído a edifi cações, espaços, transportes 
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos, 
indicando que são adequados e acessíveis para 
pessoas com defi ciência. É concedido pela Se-
cretaria Municipal da Pessoa com Defi ciência 
(SMPED).

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da 
Síndrome de Down

Reconhecimento pela relevância na atuação em 
prol da pessoa com Síndrome de Down na Câma-
ra Municpal de São Paulo em 2022. 
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2018

858

41

2019

479

33

2138

43

2021

1132

43

2021

962

76

2020

2018

960

40

2019

663

33

695

39

2020
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