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APRESENTAÇÃO
No material a seguir, contaremos um pouco da história do que foi o projeto “ Cor e Ritmo- Arte 

inclusiva”.

Resumindo os passos em compassos da nossa trajetória pela linguagem musical e artes plásticas. 

A concretização de um projeto com a natureza de como são realizados os trabalhos do Instituto 

Olga Kos não se deve apenas aos seus participantes, mas antes, a todos aqueles que de forma direta 

ou indireta se envolveram. Foi enorme e constante a partilha desses doze meses de execução. 

Partilharam-se dúvidas, incertezas, conquistas e muitas, muitas aprendizagens. 

Agradecemos, em primeiro lugar, aos responsáveis de cada uma das quatro instituições atendidas 

no projeto Cor e Ritmo que com o seu grande apoio, dedicação e confiança, nos ajudaram a 

construir o caminho que percorremos desde a idealização até à concretização deste projeto. 

As equipes puderam realizar as atividades e transmitir os conhecimentos que foram importantes 

no desenrolar deste trabalho em um ambiente bastante acolhedor e com as facilidades oferecidas 

por cada local atendido.  Reconhecemos a confiança depositada em nosso trabalho, o que nos 

motiva no compromisso de satisfazer as expectativas projetadas em nossa instituição. 

O Concerto In Batukada ficará para sempre em nossos corações!

O valor das coisas não está no 
tempo que elas duram, mas na 

intensidade com que acontecem. 
Por isso, existem momentos 

inesquecíveis, coisas inexplicáveis 
e pessoas incomparáveis. ” 

(FERNANDO PESSOA)

4



PERFIL DOS PARTICIPANTES
Vigência: Maio de 2018 à Junho de 2019 (com prorrogação).

Número de Participante: 144

Número de turmas: 8

Instituições atendidas:

Lei de Incentivo:  O PRONAS foi desenvolvido 

para incentivar ações e serviços desenvolvidos 

por entidades, associações e fundações 

privadas sem fins lucrativos, que atuam com 

pessoa com deficiência. O intuito é ampliar 

a oferta de serviços e expandir a prestação 

de serviços médico assistenciais; apoiar a 

formação, o treinamento e aperfeiçoamento 

de recursos humanos – em todos os níveis; e 

realizar pesquisa

LOCAIS
Horários

Segunda-feira Terça-feira Quinta-feira

Associação Beneficente 
Nosso Lar 
Praça Florence 
Nightingale, 56

-
Turma 1 - 8 às 10
Turma 2 - 10 às 12 

Turma 3 - 13:30 às 15:30 -
Cecco St Amaro 

Avenida Padre José 
Maria, 555

Turma 4 - 8 às 10h
Turma 5 - 10 às 12h - -

Cecco Interlagos
Avenida Atlântica, 4988 Turma 6 -13:30 às 15:30 - Turma 7 - 8:30 às 10:30

Associação Comunitária 
Monte Azul 
Avenida Tomás de Souza, 
552

- - Turma 8 - 11:30 Às 13:30

BANNER DO 
PROJETO
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DESENVOLVIMENTO
O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 

realizou o projeto Cor e Ritmo – Arte 

Inclusiva, que teve como objetivo propor a 

formação de turmas com oficinas de música 

e artes promovendo a Saúde e a Inclusão de 

pessoas com deficiência, além de garantir a 

manutenção da funcionalidade, com o máximo 

de independência e qualidade de vida. O eixo 

temático dos encontros foram atividades 

plásticas e rítmicas/ musicais, nos quais 

profissionais da saúde, educação e música 

trabalharam de modo interdisciplinar para a 

formação de grupos cooperativos, prezando 

pela autonomia dos participantes. Neste 

material mostraremos como foi desenvolvido 

o projeto e serão apresentados resultados por 

meio de indicadores de desenvolvimento em 

diferentes áreas, sendo: a) música; b) pedagogia 

e c) psicologia. 

A linguagem artística beneficia o desenvolvimento 

das pessoas que praticam a Arte e elas se 

tornam capazes de atuar de forma mais efetiva 

consigo mesmas e com os outros. Por outro 

lado, a música é uma arte universal e altamente 

inclusiva que toca profundamente tanto quem 

toca a música como quem a escuta, sem limites 

de sexo, cor ou idade. A Música como a arte 

multidimensional, mobiliza simultaneamente 

inúmeras aptidões e competências, e o mais 

importante, isto acontece pelo movimento, de 

forma lúdica e natural.

A maior parte encontrava-se na faixa etária 

correspondente à idade adulta (65%), seguido 

de jovens (23%), caracterizando um grupo 

composto, em sua maioria, por participantes de 

29 a 59 anos. Adolescentes e idosos compunham 

o restante do grupo, com 6% cada.

Gráfico 1: Distrubuição de acordo com o 

gênero dos Participantes
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RESULTADOS
Ao inserir os participantes em experimentações 

que os sensibilizem a observar, a perceber 

e a atuar de corpo inteiro em propostas que 

tomam como referências as relações espaciais, 

sonoras e interpessoais, valorizamos a escuta e 

a prática musical como componentes de um 

processo de construção individual e coletiva. 

O projeto Cor e Ritmo teve a duração de um 

ano. A equipe para este projeto foi composta de 

um músico, uma artista plástica, uma psicóloga 

e um pedagogo, que de olhares distintos 

trouxeram a mesma paixão e dedicação no 

que resultou um ótimo trabalho em equipe.   

A ideia para esse projeto surgiu, após duas 

experiências fantásticas com a dança e a arte em 

comunhão e trouxe a visão de possibilitar através 

da música e das artes plásticas o despertar de 

uma nova forma de desenvolvimento estético 

e social, música e arte, arte e música, Cor e 

Ritmo.

Essa junção possibilitou um leque de opções 

para a criação e experimentação, sempre 

relacionando os conceitos teóricos da música 

a conceitos plásticos da arte. Os participantes 

brincaram com as notas agudas e graves 

transformando-as em cores quentes e frias, e 

pintando a música e tocando as cores.

O resultado foi notado na apresentação por 

todos que puderam sentir essa junção de 

cores e ritmos na exposição que aconteceu no 

saguão da Galeria e no palco de uma das salas 

do Centro Cultural Olido, localizado na região 

central da cidade de São Paulo. 

O incentivo à possibilidade de inventar e 

imaginar pode ser observado através do IDOK 

-Pedagogia, “Exposição de Ideias”, que busca 

mensurar a capacidade dos indivíduos de expor 

livremente suas ideias, emoções e sentimentos 

durante a atividade. Observa-se um aumento 

significativo na autonomia dos participantes, 

que apresentaram um grande índice de 

avaliação do fator máximo de autonomia (grau 

IV) ao final do projeto, quando comparado à 

avaliação inicial.

Gráfico 2: IDOK – Pedagogia: Cultura Lúdica 

(Exposição das Ideias)
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CONCERTO IN BATUKADA
Durante toda a apresentação que foi dividida 

em gêneros musicais, era possível enxergar 

cores que se relacionavam com as notas, por 

exemplo o baião que possui um ritmo quente 

e caloroso, foi apresentado com laranjas e 

vermelhos no telão e na iluminação, e as telas 

expostas não poderiam refl etir mais calor. 
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Os participantes tiveram o intenso e maravilhoso 

compromisso de revelar suas habilidades 

descobertas e aprimoradas durante as ofi cinas, 

tocando juntos no palco pela primeira vez. 

Foram em média 80 pessoas que muitas 

nem se conheciam, nem sequer haviam se 

visto, mas que foram unidas e celebradas pela 

música. Cativando e emocionando o público 

composto por sua maioria por familiares que 

acompanharam o processo de perto, mas 

que foram surpreendidos e arrebatados pelo 

resultado. 

A maior parte encontrava-se na faixa etária correspondente à idade adulta (65%), seguido de 

jovens (23%), caracterizando um grupo composto, em sua maioria O tempo não importava! A 

comunicação foi desenvolvida cada vez com maior autonomia, como pode ser observado no 

gráfi co do IDOK - Psicologia. Ao fi nal do projeto, a capacidade de comunicação apresentava um 

maior número de participantes no grau IV, demonstrando maior autonomia na comunicação 

do grupo., por participantes de 29 a 59 anos. Adolescentes e idosos compunham o restante do 

grupo, com 6% cada.
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O PROCESSO
Pensando em relacionar a linguagem da 

música com as artes plásticas, cada uma 

das instituições demonstrou afinidade com 

determinado ritmo: CECCO Santo Amaro, 

blues; CECCO Interlagos, baião; Nosso Lar, 

rock; e Associação Monte Azul, rap. Essas 

afinidades foram vistas no palco ao longo dos 

15 números previstos para a apresentação. “ST 

Amar o Blues”, “Baião de nós”, “Rock Brazuca” 

e “Happy” foram algumas das composições 

executadas. Houve também uma grande 

batucada inicial e outra final, ambas com todos 

os participantes. 
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Durante esses 12 meses de projeto, foi possível 

ver a evolução de cada participante no que diz 

respeito ao social, na sua capacidade motora, 

na interação, no trabalho coletivo. Quem 

antes mal conseguia segurar um instrumento 

hoje toca-o, sabendo todas as dinâmicas, 

intensidades, timbres, e variações que ele pode 

ter.

O projeto também previa a construção de 

instrumentos pelos participantes. Foi por 

conta desse desafio que surgiu o “quadrorim”, 

uma mistura de quadro com tamborim. A 

criação, elaborada a partir da imaginação dos 

aprendizes, foi feita com uma moldura de 

madeira pintada e fita adesiva transparente. 

Com diversos tamanhos, é tocada com uma 

baqueta e produz um som que se assemelha 

ao tamborim. 

Com vontade e motivação, muito foi alcançado 

ao final do projeto. O desenvolvimento de 

fatores motivacionais pôde ser registrado por 

meio do IDOK - Pedagogia.  A evolução na 

vontade de participar foi notável, demonstrando 

um deslocamento importante entre o grau II e 

III para o grau IV de autonomia. Com vontade 

e motivação, muito foi alcançado ao final 

do projeto. O desenvolvimento de fatores 

motivacionais pôde ser registrado por meio 

do IDOK - Pedagogia.  A evolução na vontade 

de participar foi notável, demonstrando um 

deslocamento importante entre o grau II e III 

para o grau IV de autonomia.
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“O resultado das oficinas foi 
surpreendente”, afirma a arte educadora 

Deborah Hathner, coordenadora do projeto. 

“Tocar exige memória, ritmo, 
coordenação. A grande maioria 
entendeu o que está tocando. 
Eles têm consciência do que estão 
produzindo. ” 

Para Katia, psicóloga que acompanhou o 

projeto, o mais importante no dia do concerto 

é “que eles se divirtam”. 

Cada uma das instituições demonstrou 

afinidade com determinado ritmo: Santo 

Amaro, blues; Interlagos, baião; Nosso Lar, rock; 

e Monte Azul, rap. Essas afinidades serão vistas 

no palco ao longo dos 15 números previstos 

para a apresentação. “ST Amar o Blues”, “Baião 

de nós”, “Rock Brazuca” e “Happy” são algumas 

das composições a serem executadas. Houve 

também uma grande batucada inicial e outra 

final, ambas com todos os participantes.

Além das execuções coletivas, cinco solistas 

tiveram destaque. Vinicius Silva, por exemplo, 

emocionou a plateia acompanhado de sua 

gaita e Marcia de Castro levantou o público 

com sua voz afinadíssima. “A música e as artes 

têm esse poder de fazer com que as pessoas 

enxerguem outro mundo”, diz Valéria Siqueira, 

mãe do baterista Pedro Henrique.

Quando os afoxés, chocalhos, pandeiros e 

triângulos vibraram num só ritmo foi difícil ficar 

parado e deixar o lencinho guardado no bolso. 

Ao final do projeto foi-se percebendo e 

construindo a musicalidade, ou seja, as 

junções de sons e ritmos, como vistos pelos 

profissionais e registrados no IDOK - Música.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PARTICIPANTES DA PESQUISA

RESULTADOS

O Concerto In Batukada transformou a prática musical em oportunidades de integração social 

da diversidade. E para avaliar a repercussão desse evento, foi realizada uma pesquisa de satisfação, 

apresentada neste documento.

1) Participantes diagnosticados com 

deficiência:

Com relação às respostas dos participantes das 

oficinas a primeira questão aberta, ““Hoje você 

veio aqui para uma apresentação. O que você 

mais gostou desse evento?”” a resposta que 

mais se repetiu foi “gostei de tudo”, presente 

em 25% das respostas, seguida da batucada 

(15%) e do passeio do ônibus com a mãe e 

colegas (15%). Outras respostas apareceram de 

forma aleatória. Foram citados instrumentos 

específicos como violão, pandeiro, gaita, 

chocalho e bateria. 

Os resultados serão apresentados em três 

etapas: 1) Participantes Diagnosticados com 

Deficiência; 2) Familiares de Pessoas com 

Deficiência; 3) Demais participantes do evento.

Total de Pessoas presentes no Concerto: 350

Amostra Estratificada nessa Pesquisa: 65

“Gostei da batukada e do público
 batendo palma”

“Aplausos, lugar bonito. 
Foi legal ficar com amigos e 
mãe no ônibus.”

“Gostei do lugar, é bonito e do 
passeio no ônibus.”

“Tudo, da luz e das fotos no telão”

17



Quando questionados sobre o quanto os 

participantes gostaram de alguns itens 

específicos da apresentação a maioria 

demonstrou estar muito satisfeito, com destaque 

para os instrumentos, que alcançou 100% de 

satisfação dos participantes. A iluminação foi o 

item que, apesar de demonstrar uma maioria 

dos participantes satisfeitos (61,11%), apresentou 

cerca de um terço (33,33%) descrevendo 

como “um pouco satisfeito”, sugerindo que a 

iluminação do evento poderia ser melhorada 

em futuras ocasiões, como demonstrado nos 

gráficos a seguir:

Quando perguntados sobre o que mais 

gostariam de realizar em eventos como este, os 

participantes apresentaram respostas bastante 

concentradas em situações apresentadas 

no evento. Tocar algum instrumento foi a 

resposta mais frequente, presente em 75% 

dos questionários, com destaque para os 

instrumentos “bateria” (10%) e “quadrurin” 

(instrumento de percussão confeccionado 

durante as oficinas 

Também foi questionado aos participantes o 

quanto gostaram de ir ao evento, apresentando 

uma escala lúdica graduada de 1 a 5, sendo 

1 nada satisfeito e 5, totalmente satisfeito. 

A maioria das respostas representaram a 

satisfação total em ir à Batukada (72,22%).

Gráfico: Satisfação dos participantes com a 

iluminação:

Gráfico: Satisfação dos participantes com o 

evento:
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(15%) como os mais citados. “Dançar” apareceu em 25% das respostas, enquanto “pintar” e “cantar” 

foram citados em 15% das respostas cada um. “Aparecer na TV” foi uma resposta menos frequente, 

sendo citada 5% das vezes.

“Dançar muito, tocar 
muito e fazer tudo.”

“Cantar, pintar, e tocar 
instrumentos.”

“Além de tocar, que gosto, 
também fazer pintura e dançar.”

“Queria dançar, em casa  
sou uma dançarina de 
mão cheia.”

“Danças, tocar bateria e 
pandeiro.”
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2) Familiares dos participantes diagnosticados com alguma deficiência:

Como complemento dessa primeira pergunta 

questionou-se sobre “Quantos eventos desses 

foram realizados pelo Instituto Olga Kos?”. 

Como pode ser visualizado pelo gráfico 8, 

a maioria respondeu que todos os eventos 

Gráfico: Frequência em eventos

Em relação à avaliação de respostas dos 

familiares de participantes presentes no 

espetáculo obtivemos respostas para a pergunta 

“Quantas vezes por ano, aproximadamente, 

você e seu filho participam de eventos como 

esse, sejam concertos musicais ou exposições 

de Arte?”. Dos presentes no evento, a maioria 

respondeu como “1” correspondendo a 29,41% 

de respondentes. Em igual número de 17,65% 

as respostas foram de “nenhuma”, “2”, “3”, “4” e 

“5 ou mais”. 

que esteve presente foram promovidos pelo 

Instituto Olga Kos, caracterizando 41,18% do 

total de respondentes. Do total, 29,41% não 

souberam responder, 17,65% disseram que 

participaram pela primeira vez com o Instituto 

Olga Kos e 11,76% relataram participar de mais 

de 6 eventos promovidos pelo Instituto.
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Assim como os participantes com deficiência, 

os familiares também responderam a respeito 

da satisfação com alguns itens específicos do 

espetáculo. Com relação aos itens duração, 

música e figurino nota-se uma unanimidade 

(100%) de respostas “muito satisfeito” (100%), 

demonstrando uma plena satisfação dos 

familiares com tais atributos (gráficos 11,12 e 13).

Gráfico: Quais instituições foram visitadas
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3) Outros participantes:

Com relação aos demais participantes do 

evento a maioria (42,86%) costuma frequentar 

eventos culturais cinco ou mais vezes por ano 

seguido de 21,43% dos mesmos que frequenta 

eventos quatro vezes por ano (gráfico 18). Com 

relação à importância desses eventos, 100% 

das respostas foram afirmativas, considerando 

importante a sua realização (gráfico 19).

Como complemento da questão anterior, 

sobre a importância de eventos como esse, 

o público foi questionado sore o motivo que 

considera esses eventos importantes. As 

respostas apresentaram características em 

similares, ressaltando a importância da vivência 

cultural para o desenvolvimento, como pode 

ser visto em frases a seguir:

Gráfico: Importância do Evento

“Cultura, arte é o que alegra a 
vida, ajuda a nos desenvolver”

“Por que mostra o quanto o mundo está 
evoluindo através da arte e da música”

“Por que aumenta o repertório 
da pessoa, é interessante, 
enriquece e amplia os 
pensamentos” “Por ampliar repertório, vivências, 

outras perspectivas de mundo, 
cultura são forças potencializadoras”
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Em outras respostas, é possível identificar uma preocupação com questões vinculadas à inclusão 

de pessoas com deficiência:

“Difundir a cultura através da arte é sempre 

importante ainda mais para o viés de inclusão”

“Cada um com suas habilidades, 
fazendo com que o mundo possa 
ouvi-los. rompendo barreiras e 
insegurança”

“Publica e divulga as ações 
de inclusão”
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CONSIDERAÇÕES
O projeto Cor & Ritmo reuniu pessoas por um 

ideal comum: a inclusão. O desenvolvimento 

humano aqui apresentado ilustra muito 

pouco do que foi vivenciado por participantes 

e profissionais no decorrer do projeto - 

houveram evoluções imensuráveis para todos 

os envolvidos. Tentamos, no entanto, registrar 

esse crescimento por meio de indicadores 

mistos, prezando pela multiplicidade de 

perspectivas profissionais nas avaliações.

Podemos considerar que a criatividade, por 

exemplo, libertada pela música coletiva, 

deu movimento às emoções; e com o raro 

sentimento de confiança e pertencimento, os 

participantes puderam sentir, ouvir, perceber a 

singularidade de cada pessoa. E reconhecendo 

diferentes timbres, também conheceram um 

pouco mais sobre si mesmos.

Cada profissional foi fundamental para o 

desenvolvimento das atividades. Pedagogas 

incorporaram o lúdico aos encontros, 

contribuindo para um ambiente agradável 

e inclusivo para todos. Artistas e músicos 

envolveram os grupos com a possibilidade de 

experimentar e compor coletivamente, em uma 

palavra: conviver. E psicólogos, concluindo 

a tríade interdisciplinar, ofereceram escuta e 

acolhimento.

Considera-se que uma vez estabelecidas 

as condições, o desenvolvimento humano 

aconteceu naturalmente nas oficinas culturais 

do IOK. A determinação foi necessária para 

manter um grau de excelência no desempenho 

das atividades, o êxito de participantes e 

profissionais foi evidente. Essa pesquisa gerou 

um banco de dados, disponível para consulta, 

que possibilita estudos interdisciplinares.
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DEPOIMENTOS
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INSTITUIÇÕES E PARTICIPANTES

IN
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EM
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RI
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IA
 A

PA
RE

C
ID

A
 L

EA
L

NOSSO LAR: CECCO SANTO AMARO:

MONTE AZUL: 

CECCO INTERLAGOS:

Alexandre Brunelli Pinheiro

Amanda Silva Carvalho

Ana Júlia Luiz

Andreza Cristina da Rocha Coelho

Beatriz Regina da Silva

Bruno Coutracos Antunes

Bruno Viceconti Magalhães

Camila Conceição Lima

Carla Coelho

Claudio Luiz Ricci Faccina

Cleyton da Silva Oliveira

Daiane Batista de Andrade

Daiane Ribeiro dos Santos

Daniel Barboza de A. Souza

Daniella Soares Germano

Elizangela Souza Santos

Fabiano de Lima Guedes

Felipe Meira de Carvalho

Fernanda Aparecida Antonio 

Pereira

Gabriela Procopio de Oliveira

Giancarlo Biseto

Guilherme Cavalcante de Souza

Italo Fernando dos Santos Miranda

Jefferson da Silva Nascimento

Jhoni do Rosário Vicente

João Paulo Silva Guedes

Jonas Braz dos Santos

Jonathan de Sousa Rocha

Juliana Nascimento

Julio Cesar Pereira Vianna

Karina Shizue Onoe

Leandro Jin Hivonaka

Lívia Sitinotsuka Mares

Lucas Silva de Almeida

Luíza Diniz Teixeira

Maria Pacheco Silva

Nadia Ballon Baldi Caldas

Nadine Montefusco Lopes

Nanami Tanizaki

Pedro Marco Freitas Pescara

Pedro Padula Mendes

Pedro Yuri Ferez Calheiro da 

Silveira

Priscila de Fatima Peron Meireles

Renata Ribeiro Dória

Ricardo Samuel Brito da Silva

Samanta da Silva Lopes

Sandra Cristina Inez Azevedo

Sarah Gonçalves de Souza

Sergio Aviles Bonani

Sidnei Silvério de Oliveira

Tatiana Almeida Cunha

Thaís Shie da Silva

Thayna da Silva Barbosa

Thiago Cesar Bernardo

Thiago Fidelis dos Reis

Valeria Maresca

Vitor Hugo Pereira da Silva

Vyctor Dias Lima

Alexander Diógenes Melo

Amanda de Souza Ribeiro

Carlos Henrique Da Silva

Clovis Damião

Cristiano de Oliveira

Cristina Rodrigues Zahran

Efraim Maalá Inácio

Eugenio Pinto da Silva

Evangelista Barbosa

Fernando G. Teixeira Leite

Henrique Francisco Cuencas 

Bardini

José Luiz P. Moreira da Silva

Luiz Paulo Felix Pessoa

Márcia de Castro Sá

Pedro Henrique Siqueira

Raisa Minaya Carvalho

Romeu Attílio de Pontes Ribeiro

Rosinia Aparecida de Oliveira 

Leoncio

Telma Dias

Thayna de Oliveira Folguedo

Vanessa Travaim Souza

Vinicius Máximo dos Santos

Antonio Mauricio Alves Junior

Bruno da Silva Emidio

Edinaldo Jairo Pereira

Elvis Maciel da Silva

Geiza Monteiro de Arruda

Gutemberg Soares de Santana

Igor Elias de Oliveira

Luiz Henrique dos Santos

Marilene Guimarães

Patricia Cristina Costa

Rodrigo Gomes de Jesus

Rodrigo Souza Silva

Tatiane Esteves Santos

Vera Lúcia Pereira da Costa

William Dias Nogueira

Adilson Calazans de Lima

Ana Luiza Nunes Ribeiro

Beatriz dos Santos

Beatriz Pereira

Bruno Henrique dos Santos

Bruno Massato

Cecilia Brito Santana de Oliveira

Cinthia Aparecida Silva Garcia Leal

Claudineia de Jesus

Claudio Vilson do Nascimento

Daniely Mota dos Santos Tavares

Domingos de Oliveira Dias

Elcio dos Santos de Sena

Elizabeth Magalhães Lucena

Érika Santos Oliveira

Fagner Souza Araújo

Flavia Honorato Ferreira dos Santos

Gabriela Lima da Silva

Itamar Alves Novais

Jader William de Souza

Jailson José Pereira Saldanha

Joana D’Arc da Conceição Pinto

João Paulo Silva Malaquias

Joceli Adriana Patricio Galina

Johni Reusller de Carvalho Ramos

José Cordeiro da Silva

Juliana Simone da Rocha

Kelly Cristina Faria Zonta

Leony de Almeida Carneiro

Luciano Alves Ferreira

Manoel Sobral dos Santos

Maria Aparecida de Almeida

Maria Conceição Jianatasio

Mário Manoel Mota

Milton Massato Saito

Moisés de Andrade Silva

Paulo Henrique Oliveira de Souza

Rafael Anderson Moreira Coutinho

Raquel Gonçalo da Silva

Rodrigo Pradas

Rogério Gonçalves de Souza

Rosangela Aparecida Martins

Sérgio Carlos de Souza
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Prêmio Areté

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfi ca IPSIS

Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA DOAR

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde
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RESULTADOS IOK!

ABRACE ESTA CAUSA!
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