Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão
Cultural (IOK) é uma associação sem fins econômicos, com qualificação de Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), que desenvolve
projetos artísticos e esportivos, aprovados em leis
de incentivo fiscal, para atender, prioritariamente,
crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual.
Além disso, parte das vagas de nossos projetos é
destinada a pessoas sem deficiência, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e residem
em regiões próximas aos locais onde as oficinas são
realizadas. Desta forma, pretende-se possibilitar uma
maior interação entre pessoas com e sem deficiência.
Nas oficinas de esportes, os principais objetivos são:
incentivo à prática esportiva (Karate-Do e Taekwondo), estímulo ao desenvolvimento motor e melhoria
na qualidade de vida.
Já nas oficinas de artes, buscamos divulgar a diversidade cultural e artística de nosso país, incentivar o
exercício da arte e ampliar os canais de comunicação
e expressão dos participantes.
Juntamente com os projetos acima descritos, o IOK
ainda visa a ampliação do acesso à cultura a nossos
atendidos, na medida em que organiza visitas a
teatros e museus, além de desenvolver a articulação
de redes de apoio para geração de renda e inclusão
ao mercado de trabalho, por meio de parcerias com
instituições que promovem o aprendizado de habilidades profissionais.
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Missão
Atender crianças, jovens e adultos com deficiência
intelectual, além de pessoas sem deficiência, que
se encontram em situação de vulnerabilidade social. Procuramos facilitar a inclusão social de todos,
garantindo que reúnam condições de participar de
forma mais efetiva da sociedade da qual fazem parte.

Visão
Ser uma instituição do terceiro setor reconhecida pela
liderança, excelência, inovação e impacto social, por
meio de ações socioculturais e de inclusão social.

Valores
+ Ética nas relações e no exercício das atividades;
+ Respeito à diversidade humana;
+ Promoção do exercício da cidadania;
+ Comprometimento com a causa;
+ Excelência no trabalho;

Objetivos
Romper a barreira do preconceito, por acreditar que
todos são capazes de, ao estabelecer o contato com
a arte e o esporte, expor aquilo que nos torna únicos
e especiais: a individualidade.
O IOK, por meio de suas atividades e projetos, busca
promover a inclusão, atuando nas áreas da arte e do
esporte, além de outras ações, como a inserção de
nossos atendidos no mercado de trabalho.
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Apresentação
No material a seguir, mostraremos como foi desenvolvido o projeto “Pintou a Síndrome do Respeito – O desafio
de Incluir”.
Esta publicação tem como objetivo descrever, de maneira resumida, as etapas do projeto, bem como apresentar
a metodologia utilizada e expor uma síntese dos resultados alcançados.
Vigência: Outubro de 2016 a Setembro de 2017
Número de Participantes: 150 crianças e adolescentes, até 17 anos e 11 meses com e sem deficiência intelectual.
Instituições: INST V. H. I. DARCY VARGAS | CEU CASA BLANCA | CIAM - EMEF FREI DAMIÃO | OAT | CEU
CIDADE DUTRA

Pintou a Síndrome do Respeito
O Desafio de Incluir

Inst. V. H. I. Darcy Vargas
Rua Almirante Aristides Guilhem, 51

CEU Casa Blanca
Rua João Damasceno, 85

CIAM
Rua Irmã Pià, 78

EMEF Frei Damião
Rua Daniel Alomia, 325

OAT
Rua Barão de Aguiar, 108

CEU Cidade Dutra
Avenida Interlagos, 7350

SEG

TER

QUA

QUI

10h - 12h

9h30 - 11h30

14h- 16h

9h- 11h

13h - 15h
15h - 17h

13h30 - 15h30

10h -12h
13h -15h
15h- 17h

Lei de Incentivo: O projeto foi aprovado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FUMCAD) da Prefeitura de São Paulo, por meio da conscientização da utilização da renúncia fiscal do Imposto
de Renda, busca beneficiar projetos de entidades aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA). O seu Imposto de Renda é a principal fonte de captação de recursos do FUMCAD
da cidade de São Paulo. Você pode escolher como contribuir: Múltiplas contribuições durante o ano e/ou Contribuição única anual.
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O processo de divulgação das vagas foi feito tanto nos próprios locais, como também em nosso site e nas redes
sociais.

Site

Instagram

Facebook
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O primeiro mês do projeto foi dedicado a visitações
nos locais para inscrições.
Em todos os locais, o projeto foi bem recebido, os
gestores acreditaram no objetivo, justamente pela
necessidade de ampliar cada vez mais as possibilidades
de atividades para o grupo de pessoas com deficiência.
Esse processo continuou até o segundo mês.
A partir de então, já de posse das informações do
público, foi à hora da equipe multidisciplinar montar
o planejamento, calendário de atividades, organizar
o material, etc.
9

Dividimos os meses do projeto com a seguinte programação:

Módulo de Apresentação
Objetivo: Apresentar o projeto e aproximar os participantes da linguagem artística.
O projeto iniciou com uma explicação sobre o funcionamento das oficinas. Apresentamos a equipe,
depois, fizemos uma atividade com os participantes
para conhecermos e iniciar os vínculos.

Módulo Yugo Mabe
Objetivo: Observar e compreender a obra do artista
Yugo Mabe, por meio de imagens de suas pinturas,
relembrando o abstracionismo, aplicando formas irregulares, delimitando tipos de pinceladas, apresentação
de planos, composição, trabalho em equipe e como
a tinta acrílica se fixa em diferentes tipos de suporte.
Saber trabalhar com combinações de formas e cores.

Agradeço

ao Instituto Olga Kos pela
oportunidade de conhecer o belíssimo
trabalho e a dedicação dada a todos com
muito amor e carinho. Em todas as visitas, o que mais me marcou foram os
beijos e abraços apertados. Achei interessante a metodologia adotada pelo
instituto a seus profissionais. Parabéns
a todos os envolvidos. Senti que são
muito queridos”.
Yugo Mabe
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Módulo Ermelindo Nardin
Objetivo: Apresentar a poética do artista plástico Ermelindo Nardin aos participantes, através de imagens,
vídeos, diálogos e atividades práticas. Introduzir o
desenho em camadas a fim de obter massas pictóricas
e linhas, aproximando os trabalhos de um resultado
visual semelhante ao do artista. Trabalhar com a sobreposição de massas e linhas, usando do modo de
fazer e compor de cada participante.

Módulo Finalização
Objetivo: Fazer com que os participantes utilizem a
memória para aplicar os processos aprendidos com autonomia. Observar resultados e trabalhar a observação,
sensibilidade, comunicação verbal e os acordos entre o
grupo com o objetivo de acrescentar (ou subtrair) algo
do que foi realizado durante os trabalhos.
Neste último módulo, apostamos bastante em atividades que pudéssemos avaliar tudo o que foi realizado.

Foi uma experiência muito boa para minha vida! Foi um momento novo em 77
anos de vida. O despertar de todos

os participantes na maneira em que se
entregam para o trabalho, descobrindo
novos horizontes, sentimos que há uma
dedicação e alegria muito grande. Eles
desenvolveram coisas maravilhosas, o
que me surpreendeu.”
Ermelindo Nardin
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Evolução
Notamos que a indisciplina foi reduzida e a colaboração
entre os participantes aumentou significativamente.

Solidariedade
Alguns participantes específicos possuem boa autonomia e são solidários, assim, a integração dos grupos
se reajustou e o bom funcionamento das oficinas foi
conquistado.
Com isso, os planejamentos foram seguidos e os módulos foram desenvolvidos e finalizados com sucesso!

Desenvolvimento
Neste projeto, a atenção e a memória foram estimuladas através de orientações verbais e atividades específicas. Os grupos demonstraram acesso positivo às
informações através da memória e foram reforçados
e elogiados.
Sobre o grupo: Em alguns locais, encontramos participantes que mostraram uma tendência a formar
pequenos grupos, limitando a entrada de outros colegas ou reclamando quando não estavam juntos para
realizar as tarefas.
Trabalho: As equipes conversaram sobre o assunto
e sobre a importância de socializar com pessoas diferentes.
Assim, foram realizadas estratégias para formação de
grupos escolhidos pela equipe com o intuito de praticar a flexibilidade e possibilitar o vínculo com pessoas
diversas.
No decorrer, notou-se evolução nesse sentido e ligeira
pratica da tolerância à frustração.
A maioria possui boa disposição de comunicação verbal, sendo assim, o grupo foi estimulado e elogiado
com a intenção de aumentar a habilidade e desenvolve-la nos mais tímidos.

12

Pintou a Síndrome do Respeito - O Desafio de Incluir
Participantes que antes se mantinham afastados das
atividades ou expressavam uma dificuldade maior em
envolver-se com o grupo e com as propostas, hoje
permanecem junto aos demais participantes e envolvem-se com as atividades nos diferentes momentos.
O contato com a tinta, pouco presente do dia-a-dia
deles, proporciona uma experiência de expansão de
repertórios e estimulação de sentidos.

Música
A música foi utilizada ao longo das atividades.
Ouvir música não é só um entretenimento e uma medida para acalmar e relaxar - ela pode trazer diversos
benefícios para a saúde, como alívio de dores, melhora
da memória e até mesmo um estímulo para a prática
de atividade física.
A atividade foi enriquecedora aos participantes que
encontram no som um estímulo significativo,
todos interagiam entre si e relaxaram.
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Em casos particulares, estratégias foram criadas para participantes que inicialmente não permaneciam no grupo ou expressavam cansaço em manter-se até o final da oficina. Uma
adaptação foi proposta, para que aos poucos eles fossem se
sentido mais à vontade com o ambiente e com o grupo e
que os vínculos junto à equipe fossem estabelecidos.
Após esta estratégia, houve uma permanência significativa e
a equipe manteve-se bastante atenta as diferentes demonstrações dos participantes.
Os combinados foram retomados em diversos momentos
durante o projeto, principalmente no que se refere
ao reconhecimento de erros, auxílio em relação ao cuidado com materiais da oficina
e momentos de fazer certas atividades.
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A orientação verbal foi constante e repetitiva em diversas situações, sendo necessário relembrar a importância de esperar o momento de cada um durante as
atividades para participantes que mostraram-se menos
flexíveis e tolerantes à frustração. Porém, notou-se progresso em relação à divisão de materiais, auxílio entre
participantes e compreensão em relação às demandas
específicas de cada um, o que expressou a efetividade
da proposta de trabalho e a importância de uma rotina
estabelecida que auxiliasse na organização de cada
participante.
As atividades dos módulos contribuíram com a expansão de repertórios, desde os voltados aos aspectos
sociais, como o contato com diferentes matérias cuja
função foi ampliada, além a inserção de novas técnicas,
como monotipia, desconhecidas para os participantes
até o momento.
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No início, os participantes apresentavam falta de tomada de decisões, falta de vivências emocionais ao
expressar amor, carinho, compaixão e raiva, sentimento
de menos valia.
Através do projeto foi possível observar o desenvolver
de um modo mais sereno de organizar-se, reconhecendo que as diferenças são apenas diferenças e não
limitações e que o sujeito se constitui em relação de
respeito com as escolhas do outro contribuindo para
que este também se constitua dentro deste grupo com
suas diferenças também respeitadas e garantidas.
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monitoramento das atividades

IDOK
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO OLGA KOS
Apresentação
O monitoramento de atividades do Instituto Olga Kos
é feito com a utilização de um instrumento construído
pela equipe do Instituto, o Perfil Evolutivo de Indicadores (PEI) que vem sendo aprimorado ao longo do
tempo. Em 2016, a denominação do instrumento foi
modificada para que o próprio nome expresse adequadamente a finalidade do mesmo. Assim, o PEI passou
a denominar-se Índice de Desenvolvimento Olga Kos
(IDOK), que manteve sua estrutura, seus objetivos e
seu funcionamento, mas indicando já no título sua
finalidade. Neste Projeto, a nova denominação será
utilizada, embora mantendo os objetivos colocados
no texto original.
O Índice de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK), é um
instrumento que possibilita a observação do comportamento nos aspectos artístico e psicológico para verificar
o desenvolvimento de competências e habilidades. O
objetivo do IDOK é verificar o efeito das atividades
realizadas nas oficinas de artes plásticas do Instituto
Olga Kos no desenvolvimento global dos participantes, que são, em sua maioria, pessoas com deficiência
intelectual, principalmente com Síndrome de Down,
e também pessoas sem qualquer deficiência que se
encontram em situação de vulnerabilidade social.
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O instrumento abrange habilidades nas áreas de Artes e
Psicologia e em cada uma dessas áreas o desempenho
dos participantes pode situar-se em quatro estágios de
evolução que são:

1. Dependente: O participante é considerado dependente quando não consegue realizar a atividade proposta.
2. Intermediário: O participante situa-se no estágio intermediário quando
necessita de auxílio concreto, frequente, intermitente ou raro, de um terceiro para a realização das atividades
propostas.

3. Avançado: O

participante situa-se
no estágio avançado quando necessita
de auxílio verbal, frequente, intermitente ou raro, de um terceiro para
a realização das atividades propostas.

4. Independente: O participante é con-

siderado independente quando está apto
a realizar as atividades propostas com
autonomia e pode socializá-las.
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Cada um dos estágios acima tem três alternativas possíveis, de acordo com o desempenho apresentado pelo
participante. A seguir, os números entre parênteses
correspondem aqueles que serão marcados na Folha
de Registro do IDOK:
• No estágio dependente, o participante não consegue
realizar a atividade e depende da presença frequente do
terceiro para se manter no grupo (1), depende intermitentemente da presença do terceiro (2) ou raramente
depende da presença do terceiro (3);
• No estágio intermediário, o participante mostra necessidade frequente do auxílio concreto do terceiro
(4), essa necessidade pode ser intermitente (5) ou
ainda pode raramente necessitar do auxílio concreto
do terceiro (6);
• No estágio avançado, o participante pode mostrar
necessidade frequente do auxílio verbal do terceiro (7),
essa necessidade pode ser intermitente (8) ou raramente precisa do auxílio verbal do terceiro (9);
• No estágio independente, o participante raramente necessita de apoio (10), realiza as atividades propostas com autonomia (11) e pode socializá-las (12).
O aplicador do IDOK elege um participante e o observa
durante as atividades, a fim de qualificá-lo para um
dos estágios (dependente, intermediário, avançado
ou independente) da área artística ou psicológica, e
assim sucessivamente até que todos os participantes
tenham sido observados.
O IDOK foi aplicado duas vezes durante as oficinas
de Artes desde a implantação do projeto, a primeira
aplicação aconteceu no início e a segunda aplicação
foi feita nas últimas semanas de prática em agosto
de 2017.
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Mapa da Rede Social
O Mapa Social busca conhecer os contextos imediatos
nos quais os participantes das oficinas vivem e convivem O instrumento baseia-se na informação fornecida
pela própria pessoa, que relata seus relacionamentos
mais próximos e significativos, como composição familiar, círculo de amigos, relacionamentos que mantém
na comunidade e de trabalho e estudo. Os dados encontrados nas entrevistas realizadas permitem conhecer
um pouco da realidade social da pessoa.
As informações coletadas são registradas no Mapa
Social, no qual se coloca um número para identificar
a pessoa e sua posição na rede social.
Abaixo do gráfico, é colocada uma legenda com o
nome da pessoa à qual corresponde o número e quem
é ela na rede do participante. Esses registros são analisados coletivamente, assim, são consideradas as pessoas citadas e sua localização na rede, buscando-se
com isso conhecer os núcleos com maior número de
pessoas e sua posição de proximidade ou distância em
relação ao participante das oficinas. Busca-se conhecer
a função das pessoas citadas na vida do participante,
ou seja, se os relacionamentos referem-se a questões
práticas, afetivas, materiais ou qualquer outra função
que a pessoa identifique.
Os dados registrados são analisados coletivamente,
tomando-se o Mapa de todos os participantes do
grupo e verificando-se os contextos nos quais os relacionamentos acontecem e, tendo em vista a faixa
etária e a fase de vida, se há ampliação da rede social
ao longo do tempo.
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MAPA DA REDE SOCIAL
AMIZADES

RELAÇÕES
COMUNITÁRIAS

FAMÍLIA

RELAÇÕES
DE TRABALHO
OU ESTUDO
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Estudando os processos das dinâmicas em grupo, o Instituto Olga Kos desenvolveu indicadores de qualificação
para suas atividades, criando possibilidades de aprimoramento na metodologia em áreas da saúde e educação.
Abaixo estão alguns recortes da pesquisa por IDOK’s
nas atividades do projeto Pintou a Síndrome do Respeito: O Desafio de Incluir. Serão apresentadas e comentadas análises das amostras, representando o desenvolvimento nas atividades do projeto, seguidas por
uma breve consideração.

Fazer Artístico
Manuseio
do Material

55%

65%

82%

Processo
Criativo

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hospital Darcy Vargas

PRÉ PÓS

O gráfico acima indica que as oficinas contribuiram
para a prática do manuseio de material e no processo
criativo, sendo este aparentemente mais complexo.
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O grupo reunido no hospital Darcy Vargas concedeu
entrevistas para o mapeamento de sua rede social,
onde pode-se verificar o impacto social do projeto,
conforme descrito do gráfico abaixo:
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5

5

Comunidade

Estudo/
Trabalho
PRÉ PÓS

Hospital Darcy Vargas

Enquanto as relações em família, as amizades e
a convivência comunitária mantiveram-se relativamente estáveis, houve um aumento significativo
nas relações de estudo e trabalho. Contexto no qual
acontecem as oficinas, indicando o reconhecimento
dos participantes ao ambiente de aprendizagem, e
a formação de vínculos.

Fatores Emocionais
48%

Tolerância à

69%

frustração

73%
79%

Agressividade
52%

Reconhecimento
de Erros

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Casa Blanca

PRÉ PÓS

Os indicadores de desenvolvimento psicológico apresentaram deslocamentos nos fatores emocionais ao
decorrer das atividades. A maior diferença está em
tolerância à frustração, sugerindo que o fazer artístico contribuiu significativamente na administração
de expectativas e resultados.
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Em outro grupo, resultados semelhantes indicam a
possibilidade de migração da vida familiar para a sociedade, com leves variações, porém significativas, como
se verifica no gráfico abaixo:

Socialização

14
12

13

10
8

8

6
4
2
0

Família

1

3

Amizade

0

1

Comunidade

3

4

Estudo/
Trabalho
PRÉ PÓS

CIAM

A pouca comunicação verbal em um grupo de crianças
não impediu o desenvolvimento artístico, participantes
engajados em suas obras encontraram novos meios de
expressão e comunicação:

Fazer Artístico
Expressão
Artística
Envolvimento

52%

53%

68%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CIAM

PRÉ PÓS
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Observa-se um fenômeno semelhante em outro campo
de atividade, onde o envolvimento caminhou em paralelo ao repertório adquirido, sugerindo que a motivação
dos participantes para o fazer artístico correlaciona-se
com a acessibilidade à ferramentas e meios de expressão, conforme apresentado a seguir:

Fazer Artístico
27%

Envolvimento

29%

Repertório
Adquirido

36%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PRÉ PÓS

EMEF Frei Damião, grupo I

O fazer artístico também trouxe benefícios à socialização dos participantes, ampliando as relações das
pessoas envolvidas em suas atividades. É o que se
observa na comparação entre pré e pós entrevista para
o Mapa da Rede Social, nos gráficos abaixo:

Grau de Proximidade nas Relações (Pré)
9

25

OCASIONAIS
ÍNTIMAS
RELEVANTES
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EMEF Frei Damião, grupo II

Grau de Proximidade nas Relações (Pós)
12
34
31

OCASIONAIS
ÍNTIMAS
RELEVANTES

EMEF Frei Damião, grupo II
Mantendo uma distribuição relativamente estável na
significação das relações, a rede social dos participantes
apresentou mudanças quantitativas.
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Desenvolvimento Psicológico
82%

82%

80%
78%

79%

78%
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76%

74%
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70%

Interação

Cognição

Emoção

OAT

PRÉ PÓS

Em outro campo de atividade, composto em sua maioria por adolescentes, o gráfico acima apresenta indicadores que mantiveram desenvolvimento semelhante,
com destaque para os fatores interacionais, incentivados por práticas cooperativas nas oficinas.

90%

Desenvolvimento Psicológico

85%
80%
75%
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75% 74%

70%
65%
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Já em outro campo de atividade, as oficinas tiveram
maior efeito no desenvolvimento emocional dos participantes, que mantiveram-se estáveis em suas relações, e priorizaram os laços afetivos, possibilitando um
desenvolvimento significativo no exercício do processo
criativo e reflexão, conforme apresentado a seguir:

Fazer Artístico
Processo
Criativo
Reflexão

30%

69%
47%

69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CEU Cidade Dutra, grupo III

PRÉ PÓS
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Considerando as análises e resultados apresentados anteriormente, compreende-se que a produção
artística e sua apreciação coletiva viabilizou novas
relações comunitárias e a criação de novos espaços de estudo. O acesso a diferentes ferramentas e
composições visuais criaram oportunidades de auto
expressão, repondo a confiança muitas vezes abalada
pela desigualdade social.
As oficinas de artes plásticas também expandiram
os sistemas matrizes, como a família, por exemplo, e
contribuíram na expansão dos horizontes relacionais
dos indivíduos. O incentivo à criatividade promoveu o
aumento da reflexão. Em alguns campos de atividade os encontros semanais aproximaram as pessoas,
tornando as relações mais significativas.
Por meio do fazer artístico foi possível vivenciar novas
formas de expressão, tornando a comunicação um
conceito tão amplo quanto permitiu a criatividade
dos indivíduos na ilustração de nosso coletivo.
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Exposição Final
A Mostra Olhares, realizada pelo Instituto Olga Kos,
celebra um momento de inclusão, respeito e incentivo à prática artística. São telas que representam
potências criativas e escolhas conscientes- tanto na
realização quanto na curadoria das obras de artistas
participantes das oficinas oferecidas pelo Instituto
durante 12 meses do projeto.
As obras da exposição são experimentos de possibilidades expressivas e têm como inspiração os caminhos percorridos pelo artista brasileiro Yugo Mabe.

ARTES
Ano

2007

2008

2009

2010

2011

Participantes

18

108

420

600

720

Turmas

2

10

40

50

62

APAE-SP
CEDE

APAE-SP
CEDE
APOIE

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

Turmas

ABRACE
ADERE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
C.C. SÃO PAULO
CCM
CHAVERIM
NANE

Ano

2012

2013

2014

2015

2016

Participantes

680

1356

1080

1360

918

Turmas

52

74

72

84

60

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
NANE
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR

Turmas

32

APAE-SP
ADERE
APOIE
ADID
CECCO
CEDE
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
NANE
CCJ
IMG

APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
MONTE AZUL
CEU CAMINHO DO
MAR
CEU PARAISÓPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

APOIE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APABEX
NOSSO LAR
CHAVERIM
C.C. SANTO AMARO
ESPAÇO K
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI
MONTE AZUL
LARES
LAR DAS CRIANÇAS
CEU CAMINHOS DO
MAR

A ALTERNATIVA
APABEX
APAE
APOIE
CAMINHANDO
CASA DE CULTURA
STO AMARO
CECCO BACURI
CECCO IBIRAPUERA
CECCO MANOEL DA
NÓBREGA
CECCO VILA
GUARANI
CER FREGUESIA DO Ó
CEU CAMPO LIMPO
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU PARAISÓPOLIS
CEU VILA RUBI
CIAM
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF BERNARDO
O’HIGGINS
EMEF FREI DAMIÃO
ESPAÇO K/LAÇOS DE
AMIZADE
FÁB. CULT. V. N.
CACHOEIRINHA
INSTITUTO GABI
INST. V. H. I. DARCY
VARGAS
LARES
MONTE AZUL
NOSSO LAR
OAT
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ESPORTES
Ano

2009

2010

2011

2012

Participantes

100

100

600

250

Turmas

4

4

14

10

LIRA TAEKWONDO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

LIRA TAEKWON-DO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

Turmas

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

Ano

2013

2014

2015

2016

Participantes

680

1100

1450

2055

Turmas

20

44

58

83

LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
CENHA
CEU PARQUE BRISTOL
CEU ANHANGUERA
CEU PAZ
CEU VILA ATLÂNTICA

Turmas

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE
ANHANGUERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE
ANHANGUERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

ABADS
APABEX
APAE DIADEMA
APAE SÃO PAULO
APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER
CAPSI CAPELA DO
SOCORRO
CECCO BACURI
CENHA
CEU ALVARENGA
CEU AZUL DA COR DO MAR
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU FORMOSA
CEU JAÇANÃ
CEU JARDIM PAULISTANO
CEU PARAISÓPOLIS
CEU PARQUE
ANHANGUERA
CEU PARQUE VEREDAS
CEU PAZ
CEU PERA MARMELO
CEU PERUS
CEU QUINTA DO SOL
CEU SÃO CARLOS
CEU SÃO MATEUS
CEU SÃO RAFAEL
CEU SAPOPEMBA
CEU TIQUATIRA
CEU VILA CURUÇÁ
CEU VILA DO SOL
CEU VILA RUBI
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF GENERAL DE GOULE
EMEF FREI DAMIÃO
LACE VELEIROS
LACE VILA CLIPPER
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
MONTE AZUL
NASCE
NOSSO LAR
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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.

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

Ordem do Mérito Cultural
Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições que
se destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Ponto de Cultura
Instituto Olga Kos de Inclusão Social
O Ministério da Cultura contemplou o projeto “Pintou a Síndrome do Respeito” do Instituto Olga Kos
de Inclusão Cultural como Ponto de Cultura.

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

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010
Mobilização e articulação com atuação em rede junto a Pontos de Cultura de todo Brasil.

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

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, fazendo parte
do livro que reúne exemplos de que a arte também pode ser um meio para a inclusão social deste

segmento da população.

Prêmio LIF 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara de Comércio França-Brasil com o objetivo de
estimular, 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 sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da categoria

“Apoio às Comunidades Locais” do XII Prêmio LIF.
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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 deficiência intelectual, prin-

cipalmente Síndrome de Down.

Voto de Júbilo
Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Instituto Olga Kos com o Voto de
Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços prestados às pessoas com deficiência intelectual,

particularmente Síndrome de Down.

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 Paulo, é concedido a personalidades e a instituições que, por

meio de suas trajetórias, conquistaram a admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, instituições
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 personalidades 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 Brasil + Inclusão
O Prêmio é uma homenagem, concedida anualmente 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 deficiência ou sejam, elas próprias, exemplos de

vida e superação.

Prêmio Selo de Qualidade
O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria 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 confiabilidade em conformidade com os critérios técnicos
definidos no programa de incentivo ao esporte.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA 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.
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