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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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Founded in 2007, the Olga Kos Institute for Cultural 
Inclusion (IOK) is a non-profit association qualified as a 
Civil Society Organization for Public Interest (OSCIP), 
which develops artistic and sports projects, approved by 
tax incentive laws, to serve especially children, youngsters 
and adults with intellectual disabilities. 

Moreover, some openings on our projects are intended 
for people without disabilities, in situation of  social 
vulnerability and living in regions close to where the 
workshops are conducted. This way, we intend to allow 
for greater interaction between people with or without 
disabilities.

In the sports workshops, the main goals are: encourage 
the practice of  sports (Karate-Do and Taekwondo), 
stimulate motor development and improve quality of  life.

In the art workshops, we seek to spread the cultural and 
artistic diversity of  our country, encourage the exercise 
of  art and expand the channels of  communication and 
expression of  participants.

Along with the projects described above, IOK also aims 
to increase access to culture to the people we serve, 
organizing visits to theaters and museums, in addition 
to developing the articulation of  support networks for 
income generation and inclusion in the labor market, 
through partnerships with institutions that promote the 
learning of  professional skills.
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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.

+  Ética nas relações e no exercício das atividades

+  Respeito à diversidade humana

+  Promoção do exercício da cidadania

+  Comprometimento com a causa

+  Excelência no trabalho

Ser uma instituição do terceiro setor reconhecida pela liderança, excelência, 

inovação e impacto social, por meio de ações socioculturais e de inclusão 

social.

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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To serve children, youngsters and adults with intellectual disabilities, in 

addition to people without disabilities living in situation of social vulnerability. 

We aim to facilitate the social inclusion of all, ensuring that they gather 

conditions to participate more effectively in the society they are part of.

+  Ethics in the relations and in the exercise of activities

+  Respect for human diversity

+  Promotion of the exercise of citizenship

+  Commitment to the cause

+  Excellence in work

To be a third-sector institution recognized for its leadership, excellence, 

innovation and social impact, through sociocultural and social inclusion actions.

To break the barrier of prejudice, for believing that all are capable of - by 

establishing contact with art and sports - exposing that which makes us 

unique and special: the individuality.

IOK, through its activities and projects, seeks to promote inclusion, working 

in the areas of art and sports, in addition to other actions, such as insertion 

of our participants into the labor market.
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WHERE WE OPERATE (ONGOING PROJECTS)

As oficinas de artes e esportes do Instituto Olga Kos 
são realizadas em instituições parceiras. No ano de 
2016, estivemos presentes em 23 dos 46 CEUs (Centros 
Educacionais Unificados) e em outras 31 instituições, 
espalhadas pela cidade de São Paulo, além de 1 em 
Diadema.

The art and sports workshops of Olga Kos Institute are 
conducted at partner institutions. In 2016, we were 
present in 23 of the 46 CEUs (Unified Educational 
Centers) and other 31 institutions spread around São 
Paulo, in addition to 1 in Diadema.
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1 - Vila Nova Cachoeirinha
Sinfonia das Águas

26 - ABADS
Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão

30 - CEU Paz
Karate Sem Barreiras

31 - CEU Jardim Paulistano
Karate Sem Barreiras

39 - CEU Jaçanã
Taekwondo Sem Barreiras

17 - CENHA
Karate Saúde - Caminho para a Inclusão

18 - CEU Azul da Cor do Mar
Karate Saúde - Caminho para a Inclusão

19 - Lar das Crianças
Karate Saúde - Caminho para a Inclusão

Karate e Taekwondo - Artes Marciais para a Inclusão

20 - CEU São Rafael
Karate Saúde - Caminho para a Inclusão

22 - CEU Sapopemba
Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão

Karate VII

27 - CEU Formosa
Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão

33 - CEU São Mateus
Karate Sem Barreiras

40 - CEU Tiquatira
Taekwondo Sem Barreiras

42 - NASCE
Karate VII 

45 - CEU Quinta do Sol
Karate e Taekwondo - Caminhos para a Inclusão III

46 - CEU Vila Curuçá
Karate e Taekwondo - Caminhos para a Inclusão III

48 - CEU Parque Veredas
Karate e Taekwondo - Caminhos para a Inclusão III

55 - CECCO Padre Manoel da Nóbrega
Arte Sem Limites

16 - CEU Perus
Karate Sem Barreiras

29 - CEU Parque Anhanguera
Karate Sem Barreiras

32 - CECCO Bacuri
Arte Sem Limites
Karate Sem Barreiras

41 - CEU Pêra Marmelo
Taekwondo Sem Barreiras

52 - CER Freguesia do Ó
Karate Sem Barreiras

54 - CEU Butantã
Taekwondo Sem Barreiras

7 - Espaço K
Sinfonia das Águas
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50 - APAE Diadema
Taekwondo - Exercícios para a Inclusão IV

2 - APAE Campo Limpo
Inclusão e Arte - Saúde para qualquer Parte

3 - A Alternativa
Inclusão e Arte - Saúde para qualquer Parte

4 - Caminhando
Sinfonia das Águas

5 - Casa de Cultura Santo Amaro
Inclusão e Arte - Saúde para qualquer Parte

6 - APABEX
Inclusão e Arte - Saúde para qualquer Parte

8 - APOIE
Inclusão e Arte - Saúde para qualquer Parte

9 - Instituto Gabi
Sinfonia das Águas

10 - EMEF Bernardo O’Higgins
Sinfonia das Águas 

11 - Nosso Lar
Inclusão e Arte - Saúde para qualquer Parte
Karate Saúde - Caminho para a Inclusão

12 - Lares
Inclusão e Arte - Saúde para qualquer Parte
Karate Saúde - Caminho para a Inclusão

13 - CEU Cidade Dutra
Sinfonia das Águas
Karate e Taekwondo - Artes Marciais para a Inclusão

14 - Associação Comunitária Monte Azul
Inclusão e Arte - Saúde para qualquer Parte
Karate Sem Barreiras

15 - CEU Casa Blanca
Karate Sem Barreiras

21 - EMEF General De Gaulle
Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão

23 - CEU Feitiço da Vila
Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão

24 - CEU Alvarenga
Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão

25 - CEU Vila do Sol
Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão

28 - APAE São Paulo
Karate-Do - Passos para a Inclusão IV

34 - CEU Paraisópolis
Arte Sem Limites
Karate Sem Barreiras

35 - CEU Campo Limpo
Arte Sem Limites
Karate Sem Barreiras

36 - CIEJA Campo Limpo
Arte Sem Limites
Karate Sem Barreiras

37 - CEU Cantos do Amanhecer
Taekwondo Sem Barreiras

38 - CEU Vila Rubi
Arte Sem Limites
Taekwondo Sem Barreiras

43 - Associação Vem Ser
Taekwondo Kids IV

44 - CAPSI Capela do Socorro
Taekwondo Kids IV

49 - EMEF Frei Damião
Taekwondo Sem Barreiras
Karate e Taekwondo - Esporte é Inclusão

51 - CECCO Vila Guarani
Arte Sem Limites

53 - CECCO Ibirapuera
Arte Sem Limites
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Há dois programas que servem como pilares para as 

atividades de artes desenvolvidas pelo Instituto Olga Kos: 

“Resgatando Cultura” e “Pintou a Síndrome do Respeito”.

O primeiro prevê a publicação de uma série de livros 

de arte, ilustrados e inéditos, sobre vida e obra de 

artistas plásticos renomados que, em contrapartida, 

comprometem-se a participar das oficinas do outro 

projeto do IOK, ensinando e compartilhando suas 

técnicas com os participantes, buscando promover a 

inclusão por meio da arte.

There are two programs that serve as pillars for the art 

activities developed by Olga Kos Institute: “Rescuing 

Culture” and “Painting the Syndrome of  Respect”.

The first contemplates the publication of  a series of  art 

books, illustrated and original, about the life and work 

of  renowned plastic artists who, in return, commit to 

participate in the workshops of  another IOK project, 

teaching and sharing their techniques with participants, 

seeking to promote inclusion through art.

O programa desenvolvido para cada artista escolhido 

é chamado de módulo e conta com 9 oficinas. 

Geralmente, são desenvolvidos 4 módulos por ano. 

Ao final de cada um deles, é realizada uma exposição, 

onde os trabalhos produzidos pelos participantes 

do projeto ficam expostos e à venda em museus 

de artes ou centros culturais da capital paulista. 

The program developed for each artist chosen is called 

module, and includes 9 workshops. Generally, 4 modules 

are developed every year. At the end of  each one, an 

exhibition is organized, in which the works produced by 

the project’s participants are exposed and on sale in art 

museums or cultural centers in São Paulo.
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Takashi Fukushima Claudio Tozzi Rubens Matuck Verena Matzen Isabelle Tuchband

Uma parcela da renda obtida com a venda das obras é 

revertida para a manutenção dos projetos do Instituto 

Olga Kos, enquanto outra fatia é destinada ao autor. 

Além disso, em um dos dias da exposição, é realizado 

um coquetel de lançamento do livro, com direito a 

uma sessão de autógrafos do artista que participou do 

módulo. Uma parte dos livros produzidos é distribuída 

para bibliotecas municipais, estaduais e federais.

Part of  the funds collected with the sale of  the works 

is allocated to the maintenance of  the projects of  Olga 

Kos Institute, while the rest is intended for the author. 

In addition, in one of  the days during the exhibition a 

cocktail is organized to launch the book, including a signing 

session with the artist that participated in the module. 

Some of  the books produced are distributed to local, 

state and federal libraries.

O lançamento do livro de Emile Tuchband, representado por sua filha, Isabelle Tuchband, será realizado em 2017.

The launch of  the book about Emile Tuchband, represented by his daughter, Isabelle Tuchband, will be in 2017.

Em 2016, tivemos 4 módulos, com os seguintes artistas:

In 2016, we had 4 modules, with the following artists:

TAKAShI fUKUShIMA | CINEMATECA BRASILEIRA | 07/07/2016

CLÁUDIO TOzzI | IED | 25/08/2016

RUBENS MATUCK | IED | 20/10/2016

VERENA MATzEN | MIS | 17/11/2016
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Como parte do projeto “Sinfonia das Águas”, o Instituto 

Olga Kos promoveu, entre os dias 29 de novembro e 6 de 

dezembro, uma exposição com algumas obras produzidas 

durante as oficinas do projeto. A mostra aconteceu na 

Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoerinha, parceira 

do IOK, que também é palco das oficinas.

As part of  project “Symphony of  Waters”, the Olga 

Kos Institute promoted, between November 29 and 

December 6, an exhibition with some works produced 

during the project’s workshops. The show happened at 

Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoerinha, a partner 

of  IOK, which is also a stage for the workshops.

1ª Exposição
Sinfonia das Águas

1ST EXHIBITION
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Entre os dias 18 e 27 de março, o CEU Cidade Dutra 

foi palco da 2ª exposição do projeto “Inclusão e Arte 

- Saúde para Qualquer Parte”, desenvolvido pelo IOK. 

No primeiro dia, foi feita uma visita guiada com os 

participantes das oficinas do IOK.

Between March 18 and 27, CEU Cidade Dutra was the 

stage for the 2nd exhibition of  project “Inclusion and Art 

- Health Everywhere”, developed by IOK. On the first 

day, a guided visit was conducted with the participants 

of  IOK’s workshops.

2ª e 3ª Exposições
Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte

2ND AND 3RD EXhIBITIONS

2ª Exposição | 2nd Exhibition 2ª Exposição | 2nd Exhibition

3ª Exposição | 3rd Exhibition 3ª Exposição | 3rd Exhibition

Em setembro, foi a vez da Fábrica de Cultura da Vila Nova 

Cachoeirinha receber a 3ª de 4 exposições previstas no 

projeto.

In September, Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha 

received the 3rd of  4 exhibitions contemplated in the 

project.



16



17

relatório de atividades | activity report



18

ARTE SEM LIMITES

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO PRONAS INICIADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER PRONAS STARTED IN 2016

350

300

250

200

150

100

50

0

288 288

Arte Sem Limites Total

Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência

PRONAS

Projetos iniciados em 2016 | Projects started in 2016

Arte Sem Limites

CEU Campo Limpo
Av. Carlos Lacerda, 678

CER Freguesia do Ó
R. Eng. Edgard ferreira de Barros Jr., 75

CEU Paraisópolis
R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n

CECCO Manoel da Nobrega
Rua Irmão Nícolau da fonseca, 33

CECCO V. Guarani
Rua Lussanvira, 178

CECCO Bacuri
Av. Sumaré, 67

CEU Vila Rubi
Rua Domingos Tarroso, 101

SEG/MON

10h - 12h

9h30 - 11h30
13h30 - 15h30

15h - 17h

TER/TuE

10h - 12h

14h - 16h

8h - 10h
10h - 12h

QUA/WED

8h - 10h
10h - 12h

15h - 17h

9h30 - 11h30

QUI/Thu

15h - 17h

CIEJA Campo Limpo
R.b Cabo Estácio da Conceição, 176

CECCO Ibirapuera
Av. IV Cetenário, s/n - Portão 5, 56

CIAM
Rua Irmã Piá, 78

9h30 - 11h30
13h - 15h
15h - 17h

10h - 12h

10h - 12h
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PINTOU A SíNDROME DO RESPEITO - O DESAFIO DE INCLUIR

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO fUMCAD INICIADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER fUmCAD STARTED IN 2016

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

FUMCAD

160

140

120

100

80

60

40

20

0

150 150

Pintou a Síndrome 
do Respeito - O 

Desafio de Incluir

Total

Pintou a Síndrome do Respeito
O Desafio de Incluir

INST. V. H. I. Darcy Vargas
Rua Almirante Aristides Guilhen, 51

EMEF Frei Damião
R. Daniel Alomia, 325

CEU Casablanca
Rua João Damasceno, 85

OAT
R. Barão de Aguiar, 108

SEG/MON

8h - 10h
10h - 12h

9h30 - 11h30

TER/TuE

13h - 15h
15h - 17h

QUA/WED

13h - 15h

QUI/Thu

CIAM
Rua Irmã Piá, 78

CEU Cidade Dutra
Avenida Interlagos, 7350

9h - 11h

13h - 15h
15h - 17h
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INCLUSÃO E ARTE - SAÚDE PARA QUALQUER PARTE

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO PRONAS CONTINUADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER PRONAS CONTINUED IN 2016

300

250

200

150

100

50

0

240 240

Inclusão e Arte - 
Saúde para Qualquer 

Parte

Total

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte

Monte Azul
Avenida Tomás de Sousa, 552

APOIE
Av. Prefeito fábio Prado, 17

LARES
Av. Barão do Rêgo Barros, 179

Casa de Cultura Santo Amaro
Pça. Dr. fco. ferreira Lopes, 434

APABEX
Praça Monteiro dos Santos

Nosso Lar
Praça florence Nightingale, 56

SEG/MON

9h - 11h
11h - 13h

14h - 16h

TER/TuE

8h - 10h
10h - 12h

13h30 - 15h30

QUA/WED

8h - 10h
10h - 12h

QUI/Thu

9h30 - 11h30
13h - 15h

Espaço K
Rua. Dr. Gabriel dos Santos, 124

A Alternativa
R. Joaquim Nabuco, 513

APAE
R. Serra da Esperança, 190

13h - 15h
15h - 17h

9h30 - 11h30
13h - 15h

10h - 12h
13h - 15h

Projetos continuados em 2016 | Projects continued in 2016 

Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência

PRONAS
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SINFONIA DAS ÁGUAS

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO fUMCAD CONTINUADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER fUmCAD CONTINUED IN 2016

300

250

200

150

100

50

0

240 240

Sinfonia das Águas Total

Sinfonia das Águas

CEU Cidade Dutra
Av. Interlagos, 7350

Instituto Gabi
R. Gustavo da Silveira, 128

Caminhando
R. Rosaria Mussurra, 90

EMEF Bernardo
R. Palacete das Águias, 585

SEG/MON TER/TuE

8h - 10h
10h - 12h
13h - 15h

QUA/WED

9h - 11h
13h - 15h

QUI/Thu

13h - 15h
15h - 17h

9h30 - 11h30

Fábrica V. N. Cachoeirinha
R. franklin do Amaral, 1575

10h - 12h
13h - 15h

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

FUMCAD
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NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS INICIADOS EM 2016
PROJECTS STARTED IN 2016

600

500

400

300

200

100

0

288
150

438

Arte Sem Limites Pintou a Síndrome do 
Respeito - O Desafio de 

Incluir

Total

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS CONTINUADOS EM 2016
PROJECTS CONTINUED IN 2016

600

500

400

300

200

100

0

240 240

480

Inclusão e Arte - Saúde 
para Qualquer Parte

Sinfonia das Águas Total
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TOTAL DE PARTICIPANTES
TOTAl PARTICIPANTS

1000

900

800

700

600
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438 480

918

Atendidos em 
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Em 2009, além das oficinas de artes, o Instituto Olga 

Kos passou a desenvolver também projetos de Karate 

e Taekwondo direcionados, prioritariamente, a pessoas 

com deficiência intelectual. 

Além disso, parte das vagas é reservada a indivíduos 

que se encontram em situação de risco social, sendo, 

em sua grande maioria, moradores dos entornos dos 

locais onde os projetos são desenvolvidos. Desta forma, 

pretende-se proporcionar uma maior interação entre 

pessoas com e sem deficiência.

In 2009, in addition to the art workshops, the Olga Kos 

Institute also started to develop Karate and Taekwondo 

projects directed especially to people with intellectual 

disabilities. 

In addition, some of  the openings are reserved for people 

in situation of  social risk, mostly those living around the 

locations where the projects are developed. This way, we 

intend to allow for greater interaction between people 

with or without disabilities.

Por que Karate e Taekwondo?

As artes marciais podem auxiliar no aprimoramento, 

individual e coletivo, de características ligadas aos 

princípios destas modalidades, tais como: a cooperação, 

o companheirismo, a organização, o respeito às regras, 

a cortesia, a humildade e o aumento da autoestima e 

da autoconfiança.

Por meio destas práticas também é possível desenvolver 

as capacidades e habilidades motoras, bem como auxiliar 

no combate ao sedentarismo e trazer um consequente 

benefício à saúde dos beneficiários.

Why Karate and Taekwondo?

Martial arts can help in the improvement - both individual 

and collective - of  characteristics linked to the principles 

of  these modalities, such as: cooperation, fellowship, 

organization, respect for rules, courtesy, humbleness 

and increased self-esteem and self-confidence.

Through these practices, it is also possible to develop 

motor skills, as well as fight the lack of  exercises, thus 

bringing health benefits to beneficiaries.
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Assim, buscamos tornar o esporte uma ferramenta de 

promoção da inclusão social de pessoas com deficiência 

intelectual, para que elas reúnam condições de participar 

de forma mais efetiva da sociedade da qual fazem parte.

This way, we try to turn sports into a tool for promotion of  

social inclusion of  people with intellectual disabilities, so they 

can gather the conditions to more effectively participate in 

the society they are part of.

“Em relato dos pais e responsáveis percebemos que essa 

melhora se reflete nas atividades de vida diária, produzindo 

maior independência e autonomia aos inscritos”.

(Vanessa Marques - Fisioterapeuta).

“In the reports from parents and guardians we realize this 

improvement is reflected in daily activities, producing more 

independence and autonomy to participants”.

(Vanessa Marques - Fisioterapeuta).
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Encerramentos de Projetos
ClOSING Of PROJECTS

Ao término de cada projeto é realizado um evento de 

encerramento para que os participantes troquem de 

faixa e recebam medalhas e certificados de participação.

Este também é o momento no qual podem apresentar 

à equipe do IOK, aos familiares e amigos tudo que 

aprenderam durante as oficinas.

At the end of  each project a closing event is organized, 

so participants can change belts and receive medals and 

participation certificates.

This is also the moment in which they can present to 

IOK’s team, families and friends everything they learned 

during the workshops.

Taekwondo VI - Inclusão Pelo Esporte
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TaEkwondo
SAúDE E INclUSãO PElO ESPORTE E PESQUISA SObRE DEfIcIêNcIA INTElEcTUAl
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karate
SAúDE E INclUSãO PElO ESPORTE E PESQUISA SObRE DEfIcIêNcIA INTElEcTUAl
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karate-do - PASSOS PARA A INCluSãO IV
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taekwondo - ExERCíCIOS PARA A INCluSãO IV
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karate E TaEkwondo
ARTES MARcIAIS PARA A INclUSãO
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Projetos iniciados em 2016 | Projects started in 2016

Karate-Do - Passos para a Inclusão IV

APAE São Paulo
Rua Loefgreen, 2109 - Vila Clementino

SEG/MON TER/TuE

9h - 10h
13h30 - 14h30

QUA/WED QUI/Thu

9h - 10h
13h30 - 14h30

Taekwondo - Exercícios para a Inclusão IV

APAE Diadema
Av. Dr. Ulysses Guímarães, 316

Conceição - Diadema

SEG/MON TER/TuE

10h20 - 11h20
14h30 - 15h30

QUA/WED QUI/Thu

10h20 - 11h20
14h30 - 15h30

Karate e Taekwondo
Artes Marciais para a Inclusão

Lar das Crianças (Karate)
Rua Jiparaná, 721 - Itaquera

CEU Cidade Dutra (Taekwondo)
Avenida Interlagos, 7390 - Interlagos

SEG/MON

10h30 - 11h30

11h30 - 12h30

TER/TuE QUA/WED

10h30 - 11h30

11h30 - 12h30

QUI/Thu

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NA LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE INICIADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER SÃO PAUlO’S SPORTS INCENTIVE lAW STARTED IN 2016

160

140

120

100

80

60

40

20

0

50 50 50

150

Karate-Do
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Inclusão IV
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Inclusão IV

Total

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

LPIE
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Karate VII - Inclusão pelo Esporte

NASCE
Av. Primavera de Caiena, 338

Pq. Santa Madalena

CEU Sapopemba
Rua Manoel Quirino de Mattos

Sapopemba

SEG/MON TER/TuE

9h - 10h
10h15 - 11h15
13h30 - 14h30

12h - 13h

QUA/WED QUI/Thu

9h - 10h
10h15 - 11h15
13h30 - 14h30

12h - 13h

Taekwondo Kids IV

Associação Vem Ser
Rua Riga, 300 - Sacomã

Capsi Capela do Socorro
Rua Caruanense, 186
Jd. Novo horizonte

SEG/MON

11h - 12h

TER/TuE

10h - 11h
13h - 14h

QUA/WED

11h - 12h

QUI/Thu

10h - 11h
13h - 14h

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE INICIADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER THE SPORTS INCENTIVE lAW STARTED IN 2016

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

100
75

175

Karate VII
Inclusão pelo

Esporte

TotalTaekwondo
Kids IV

Lei de Incentivo ao Esporte

LIE
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NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO fUMCAD INICIADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER fUmCAD STARTED IN 2016
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100 100

Karate e Taekwondo
Caminhos para a

Inclusão III

Total

Karate e Taekwondo
Caminhos para a Inclusão III

CEU Quinta do Sol (Karate)
Av. Luís Imparato, 564 - Cangaíba

CEU Vila Curuçá (Karate)
Av. Marechal Tito, 3452 - Jd. Miragaia

CEU Parque Varedas (Taekwondo)
Rua Daniel Muller, 347 - Itaim Paulista

SEG/MON

14h - 15h

16h - 17h

TER/TuE

11h - 12h
13h - 14h

QUA/WED

14h - 15h

16h - 17h

QUI/Thu

11h - 12h
13h - 14h

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

FUMCAD
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Karate e Taekwondo
Esporte é Inclusão

EMEF Frei Damião (Taekwondo)
Rua Daniel Alomia, 325 - Jd. Sipramar

Lar das Crianças (Karate)
R. Jiparaná, 721 - Itaquera 

SEG/MON

14h - 15h

10h30 - 11h30

TER/TuE QUA/WED

14h - 15h

10h30 - 11h30

QUI/Thu

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO CONDECA INICIADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER CONDECA STARTED IN 2016
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40
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50 50

Karate e Taekwondo
Esporte é Inclusão

Total

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONDECA
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Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência

PRONAS

CEU Campo Limpo (Núcleo I)
Avenida Carlos Lacerda, 678

Campo Limpo

CIEJA Campo Limpo (Núcleo I)
R. Cabo Estácio da Conceição, 176

Campo Limpo

9h - 10h
14h - 15h

12h30 - 13h30

9h - 10h
14h - 15h

12h30 - 13h30

Taekwondo Sem Barreiras SEG/MON TER/TuE QUA/WED QUI/Thu

CEU Vila Rubi (Núcleo II)
Rua Domingos Tarroso, 101

Vila Rubi

CEU Jaçanã (Núcleo III)
Rua Antônio César Neto, 105

Jaçanã

CEU Pêra Marmelo (Núcleo IV)
Rua Pêra-Marmelo, 226
Jardim Santa Lucrecia

Nosso Lar (Núcleo II)
Praça florence Nightingale, 56

Aclimação

CEU Tiquatira (Núcleo III)
Av. Condessa Elisabeth de Robiano

Penha

CEU Cantos do Amanhecer (Núcleo IV)
Avenida Cantos do Amanhecer

Jd. Eledy

EMEF Frei Damião (Núcleo II)
Rua Daniel Alomia, 325

Jd. Sipramar

10h - 11h

10h - 11h

10h - 11h

14h - 15h

14h - 15h

14h - 15h

9h - 10h

10h - 11h

10h - 11h

10h - 11h

14h - 15h

14h - 15h

14h - 15h

9h - 10h
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Karate Sem Barreiras SEG/MON TER/TuE QUA/WED QUI/Thu

CEU Perus (Núcleo I)
R. Bernardo José Lorena

CEU Paz (Núcleo I)
R. Daniel Cerri, 1549 

CEU Parque Anhanguera (Núcleo I)
R. Pedro José de Lima

CEU Jardim Paulistano (Núcleo I)
R. Aparecida do Taboado

11h - 12h

14h - 15h

9h - 10h

16h - 17h

11h - 12h

14h - 15h

9h - 10h

16h - 17h

CEU Paraisópolis (Núcleo II)
R. Dr. José Augusto de Souza e Silva

CECCO Bacuri (Núcleo III)
Av. Sumaré, 67

Monte Azul (Núcleo II)
Av. Tomás de Souza, 552

CEU Casa Blanca (Núcleo II)
R. João Damasceno, 85

CEU São Mateus (Núcleo III)
Rua Curumatim, 201

16h - 17h

9h - 10h
10h - 11h

9h30 - 10h30
14h30 - 15h30

11h30 - 12h30

14h - 15h
15h - 16h

16h - 17h

9h - 10h
10h - 11h

9h30 - 10h30
14h30 - 15h30

11h30 - 12h30

14h - 15h
15h - 16h

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO PRONAS INICIADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER PRONAS STARTED IN 2016
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Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência

PRONAS

Projetos continuados em 2016 | Projects continued in 2016

Karate Saúde
Caminho para a Inclusão

SEG/MON TER/TuE QUA/WED QUI/Thu

Nosso Lar
(Núcleo I)

Praça florence Nightingale, 56

Lar das Crianças
(Núcleo I)

R. Jiparaná, 721

CEU Azul da Cor do Mar
(Núcleo I)

Av. Ernesto de Souza Cruz, 2171

CEU São Rafael
(Núcleo I)

Rua Cinira Polonio, 100

13h - 14h

12h - 13h

9h - 10h

9h - 10h
10h - 11h

13h - 14h

SEX/FRI

9h - 10h
10h - 11h

12h - 13h

9h - 10h

Taekwondo Saúde
Caminho para a Inclusão

SEG/MON TER/TuE QUA/WED QUI/Thu SEX/FRI

EMEF General de Gaulle (Núcleo I)
R. Mourisca, 16 - Jd. Ibirapuera

CEU Feitiço da Vila (Núcleo I)
Rua feitiço da Vila, 399

CEU Sapopemba (Núcleo I)
R. Manoel Quirino de Mattos, s/n

CEU Alvarenga (Núcleo I)
Estrada do Alvarenga, 3752

9h30 - 10h30

16h - 17h

8h30 - 9h30
10h30 - 11h30
13h45 - 14h45

12h30 - 13h30 

9h30 - 10h30

16h - 17h

8h30 - 9h30
10h30 - 11h30
13h45 - 14h45

12h30 - 13h30 

ABADS (Núcleo II)
Av. Morvan Dias figueiredo, 2801 

CEU Formosa (Núcleo II)
R. Sgt. Claudiner Evaristo Dias, 10

CEU Vila do Sol (Núcleo II)
Av. dos funcionários Públicos, 369 

11h - 12h
13h - 14h

12h15 - 13h15

14h30 - 15h30

11h - 12h
13h - 14h

14h30 - 15h30

12h15 - 13h15

Lares
(Núcleo II)

Av. Barão do Rego Barros, 179

CENHA
(Núcleo II)

Rua francisco Bueno, 384

10h - 11h

8h -9h
9h - 10h
15h - 16h
16h - 17h

10h - 11h

8h -9h
9h - 10h
15h - 16h
16h - 17h
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NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO PRONAS CONTINUADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER PRONAS CONTINUED IN 2016
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0

240 240

480

Karate Saúde
Caminho para a

Inclusão

TotalTaekwondo Saúde
Caminho para a

Inclusão

Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência

PRONAS

Karate-Do Saúde e Inclusão pelo Esporte e 
Pesquisa sobre Deficiência Intelectual

TER/TuE QUA/WED QUI/Thu SEX/FRI

Lar das Crianças
R. Jiparaná, 721 - Itaquera

Nosso Lar
Praça florence Nightingale, 56

NASCE
Av. Primavera de Caiena, 338

APABEX
Praça Monteiro dos Santos - Vila Mariana

10h30 - 11h30

15h - 16h

9h - 10h
10h15 - 11h15
13h30 - 14h30

10h30 - 11h30

10h30 - 11h30

15h - 16h

9h - 10h
10h15 - 11h15
13h30 - 14h30

10h30 - 11h30

APOIE
Av. Prefeito fábio Prado, 17

CEU Sapopemba
Rua Manoel Quirino de Mattos, s/n

13h - 14h

12h - 13h

13h - 14h

12h - 13h

Projetos encerrados em 2016 | Projects ended in 2016
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Karate
Saúde e Inclusão

pelo Esporte e 
Pesquisa sobre 

Deficiência 
Intelectual

TotalTaekwondo
Saúde e Inclusão

pelo Esporte e 
Pesquisa sobre 

Deficiência 
Intelectual

Taekwondo Saúde e Inclusão pelo Esporte e 
Pesquisa sobre Deficiência Intelectual

TER/TuE QUA/WED QUI/Thu SEX/FRI

CEU Vila Rubi
Rua Domingos Tarroso, 101

Monte Azul
Av. Tomás de Souza. 552

CEU Cidade Dutra
Av. Interlagos, 7390

CIEJA Campo Limpo
R. Cabo Estácio de Conceição, 176

9h30 - 10h30
14h30 - 15h30

12h15 - 13h15

10h - 11h

9h - 10h
14h - 15h

9h30 - 10h30
14h30 - 15h30

9h - 10h
14h - 15h

CEU Cantos do Amanhecer
Av. Cantos do Amanhecer, s/n

CEU Campo Limpo
Rua francisco Bueno, 384

12h30 - 13h30

12h15 - 13h15 12h15 - 13h15

12h30 - 13h30

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NO PRONAS ENCERRADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER PRONAS ENDED IN 2016
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NÚMERO DE PARTICIPANTES
NUmBER Of PARTICIPANTS

PROJETOS APROVADOS NA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE ENCERRADOS EM 2016
PROJECTS APPROVED UNDER THE SPORTS INCENTIVE lAW ENDED IN 2016
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40
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0

100 100

Taekwondo VI 
Inclusão pelo Esporte

Total

Lei de Incentivo ao Esporte

LIE

Taekwondo VI - Inclusão pelo Esporte TER/TuE QUA/WED QUI/Thu SEX/FRI

LACE Clipper
Rua Cassiano dos Santos, 226

LACE Veleiros
Av. Cel. Otaviano freitas da Costa, 48

8h30 - 9h30
11h20 - 12h20

15h - 16h
16h - 17h

8h30 - 9h30
11h20 - 12h20

15h - 16h
16h - 17h

NÚMERO DE PARTICIPANTES EM 2016
NUmBER Of PARTICIPANTS IN 2016
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480 500
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Atendidos em
projetos iniciados 

em 2016

Served in projects 
started in 2016

Atendidos em
projetos encerrados 

em 2016

Served in projects 
ended in 2016

Atendidos em
projetos continuados 

em 2016

Served in projects 
continued in 2016

Total
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Institutional Development
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Paralelamente aos projetos, o Instituto Olga Kos 

desenvolve, ao longo do ano, diversos eventos e 

atividades em prol da inclusão. 

Festivais de karate, taekwondo e artes, participações 

em exposições, corridas de rua, produção de calendário 

e visitas a teatros e museus são alguns exemplos de 

iniciativas que auxiliam no trabalho de inserção do 

indivíduo com deficiência à sociedade e facilitam o acesso 

destas pessoas e de outras, em situação de risco social, 

à cultura e ao esporte.

Algumas destas ações servem também como fontes 

alternativas de renda, tendo em vista que as despesas 

administrativas não podem ser inclusas no orçamento 

dos projetos.

In parallel to the projects, the Olga Kos Institute develops, 

along the year, several events and activities in favor of  

inclusion. 

Karate, taekwondo and arts festivals, participation in 

exhibitions, street runs, production of  calendars and 

visits to museums and theaters are some examples of  

initiatives that help in the work of  inserting people with 

disabilities into society and facilitate the access of  these 

people and others - in situation of  social risk - to culture 

and sports.

Some of  these actions also serve as alternative sources 

of  income, considering that administrative expenses 

cannot be included in the projects’ budget.
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O Ginásio Esportivo do Clube Escola, na Mooca, recebeu 

na manhã do dia 10 de setembro um evento que mostra, 

na prática, o poder do esporte quando o assunto é a 

inclusão social. Trata-se do Festival de Taekwondo Olga 

Kos, que teve como objetivo fomentar a participação 

de pessoas com deficiência intelectual, beneficiários dos 

projetos do IOK, em eventos esportivos, buscando, 

desta forma, promover a inclusão social entre elas, seus 

familiares e a comunidade. 

Ginásio Esportivo do Clube Escola, in the Mooca 

neighborhood, hosted, in the morning of  September 

10, an event showing, in practice, the power of  sports in 

terms of  social inclusion. It is the Olga Kos Taekwondo 

Festival, which is aimed at fostering the participation of  

people with intellectual disabilities, beneficiaries of  IOK’s 

projects, in sports events, therefore seeking to promote 

the social inclusion between them, their families and the 

community. 

FESTIVaL dE TaEkwondo oLGa koS
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“ “

A ação teve a apresentação de instrutores e participantes 

de quatro projetos de taekwondo do IOK. Esta 

modalidade passou a ser oferecida pelo Instituto em 2009, 

quando sua equipe notou, por meio de pesquisas, que 

os participantes das oficinas de artes tinham dificuldades 

relacionadas a locomoção, respiração e equilíbrio.

Além de promover um melhor preparo físico e motor, 

o taekwondo ajuda os participantes a desenvolverem o 

raciocínio e estimula a disciplina, o companheirismo, a 

comunicação e a autoestima.

The action featured presentations by instructors and 

participants of  four taekwondo projects promoted by 

IOK. This modality started to be offered by the Institute 

in 2009, when the team noticed, through surveys, that 

the participants of  the art workshops had difficulties 

related to locomotion, breathing and balance.

In addition to promoting better physical and motor 

conditioning, taekwondo helps participants develop 

reasoning and stimulates discipline, fellowship, 

communication and self-esteem.

A iniciativa visa chamar a atenção de toda a sociedade para 

as questões de inclusão da pessoa com deficiência, bem 

como destacar a importância e o papel da família neste 

processo, despertar o desenvolvimento da diversidade e 

eliminar os preconceitos.

Olga Kos, vice-presidente do IOK

The initiative aims at attracting society’s attention to the 

issues of  inclusion of  people with disabilities, as well as 

highlighting the importance and the role of  family in this 

process, awakening the development of  diversity and 

eliminating prejudice.

Olga Kos, vice-president of IOK

“ “

O evento contou com tendas, entrega de kit com camiseta, 

squeeze e lanche para os participantes, além de estrutura 

médica com ambulâncias. Após as apresentações, todos 

receberam medalhas e certificados de participação.

The event had tents, delivery of  kits with T-shirt, squeeze 

and snack for participants, in addition to medical structure, 

with ambulances. After the presentations, all participants 

received medals and participation certificates.



VIRADA ESPORTIVA - karate Na CIdade

Cerca de 40 participantes dos projetos de Karate do 

IOK e 10 instrutores participaram da programação da 

10ª Virada Esportiva, promovida pela Prefeitura de São 

Paulo. O “Karate na Cidade”, como foi batizado, foi 

realizado no Clube Escola Mooca e contou com quatro 

apresentações: duas na parte da manhã, entre 10h e 

12h, e outras duas na parte da tarde, entre 13h e 15h. 

Around 40 participants of  IOK’s Karate projects and 

10 instructors participated in the program of  the 10th 

Sports Event promoted by the City of  São Paulo. “Karate 

in the City”, as it was named, took place at Clube Escola 

Mooca and counted on four presentations: two in the 

morning, between 10 am and 12 pm, and two in the 

afternoon, from 1 pm to 3 pm.

Durante o evento, pessoas que estavam assistindo foram 

convidadas a participar de uma oficina inclusiva. Ao 

final, todos receberam um lanche e uma medalha de 

participação.

During the event, people watching were invited to 

participate in an inclusive workshop. At the end, all 

received a snack and a participation medal.

Além de tirar o esporte das academias especializadas e 

trazê-lo para o contexto urbano da cidade, o intuito da 

nossa participação é mostrar o quanto o esporte pode 

ser inclusivo e democrático”.

Olga Kos, vice-presidente do IOK

In addition to taking sports from specialized academies 

and bringing them to the city’s urban context, the purpose 

of  our participation is to show how much sports can be 

inclusive and democratic”.

Olga Kos, vice-president of IOK

“ “

49
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Em 2016, o Instituto Olga Kos produziu a quarta edição 

do Calendário Inclusivo, que desta vez teve como tema 

a paz. Se atletas posaram para o calendário deste ano, 

em homenagem aos Jogos Olímpicos do RJ, em 2017 

veremos um grande time de artistas e jornalistas ao lado 

dos participantes de nossos projetos. 

In 2016, the Olga Kos Institute produced the fourth 

edition of  the Inclusive Calendar, with the theme “peace” 

this time. While athletes posed for the calendar this year, 

in honor of  Rio de Janeiro’s Olympic Games, in 2017 

we will see a big team of  artists and journalists beside 

the participants of  our projects.

Calendário Inclusivo
inclusive callendar

    That, to me, is equality. It is giving conditions for everyone 

to reach the final stretch    .

Carla Vilhena

    Isso, para mim, é igualdade. É dar condições para que 

todos cheguem à reta final     .

Carla Vilhena

“

“

“

“
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A Claudia Leitte superou todas as minhas expectativas. 

Ela foi cúmplice da Laura durante o tempo que estiveram 

juntas. A participação de uma pessoa com tanta visibilidade 

só acrescenta aos projetos do IOK. Sou muito fã do trabalho 

do Instituto, afinal a Laura tem mostrado uma melhora 

significativa no seu desempenho desde que começou as 

oficinas de artes, pois ela realmente gosta do que faz. 

Gabriela Arantes, mãe da participante Laura Kummrow

Claudia Leitte, Eva Wilma, Aílton Graça, Maria Casadevall, 

Dudu Braga, Carlos Casagrande, Maju Coutinho, Carla 

Vilhena, Heródoto Barbeiro, Helô Pinheiro, Karina Bacchi e 

Cris Vianna abraçaram nossa causa e ilustram a publicação 

que surge como fonte alternativa de renda ao IOK.

Claudia Leitte, Eva Wilma, Aílton Graça, Maria Casadevall, 

Dudu Braga, Carlos Casagrande, Maju Coutinho, Carla 

Vilhena, Heródoto Barbeiro, Helô Pinheiro, Karina Bacchi 

and Cris Vianna embraced our cause and illustrate the 

publication, which comes up as an alternative source of  

income to IOK.

Claudia Leitte exceeded all my expectations. She was very 

close to Laura during the entire time they were together. 

The participation of  a person with such visibility adds a lot 

to IOK’s projects. I’m a big fan of  the work of  the Institute, 

after all Laura has shown significant improvement in her 

performance since she started the art workshops, because 

she really likes what she does. 

Gabriela Arantes, mother of participant Laura Kummrow

“ “
As pessoas nos agradeceram, mas somos nós quem 

agradecemos pela oportunidade. Foi uma tarde incrível, 

maravilhosa”.

Claudia Leitte

“

People thanked us, but we are the ones thankful for the 

opportunity. It was an amazing, wonderful afternoon”.

Claudia Leitte

“

“ “
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Na noite de 8 de novembro, na Cinemateca Brasileira, 

foi realizado o evento de lançamento, com a presença 

de Dudu Braga, Karina Bacchi e Carla Vilhena, que 

autografaram as publicações.

On the evening of  November 8, at Cinemateca Brasileira, 

the launch event was held, with the presence of  Dudu 

Braga, Karina Bacchi and Carla Vilhena, who signed the 

publications.

Para nós foi importante e muito gratificante participar. 

Infelizmente vivemos em um mundo onde o preconceito 

predomina. E quando somos acolhidos, da maneira que 

somos com o Instituto, renasce a esperança de um mundo 

melhor. O Lucas se sentiu importante, e isso o deixou 

muito feliz. Agradeço imensamente ao IOK por ter nos 

proporcionado este momento, que se tornou único.

Vanessa Aparecida, responsável pelo participante Lucas 

Antonio Veduato

To us, participating was very important and gratifying. 

Unfortunately, we live in a world where prejudice prevails. 

And when we are welcomed the way we are at the Institute, 

the hope for a better world is reborn. Lucas felt important, 

and this made him very happy. I am immensely thankful to 

IOK for providing us with this moment, which became unique.

Vanessa Aparecida, guardian of participant Lucas Antonio 

Veduato

“

““

“
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O Calendário Inclusivo 2017 está à venda pelo valor de 

R$ 20,00. Para adquirir, basta entrar em contato com o 

Instituto Olga Kos.

The 2017 Inclusive Calender is on sale for R$ 20. To buy 

one, you just have to contact Olga Kos Institute.
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Desde 2015, o Instituto Olga Kos desenvolve, anualmente, 

duas corridas de rua, em referência a duas grandes datas: 21 

de março - Dia Internacional da Síndrome de Down e 03 de 

dezembro - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 

Mais do que meramente homenagear estes dias tão 

importantes, as corridas, que são realizadas sempre 

nos domingos mais próximos às datas citadas e já 

estão presentes no calendário da cidade de São Paulo, 

surgiram com o objetivo de apresentar à comunidade 

e às autoridades, a importância do empoderamento e 

da inclusão das pessoas com deficiência à sociedade. 

Em todas as edições, os participantes puderam optar por 

duas modalidades de corrida ou ainda por acompanhar 

a caminhada realizada por participantes dos projetos do 

Instituto Olga Kos, amigos e familiares.

Ao mesmo tempo em que trazem à tona um tema tão 

importante, possibilitando grandes encontros, onde, de 

fato, acontecem a inclusão, as corridas de rua do IOK 

também proporcionam diversos outros benefícios a 

todos os envolvidos, tais como:

Since 2015, the Olga Kos Institute promotes, annually, 

two street races, in reference to two important dates: 

March 21st - International Down Syndrome Day - and 

December 3rd - International Day of  Persons with 

Disabilities. 

More than simply honoring such important days, the 

runs - which always take place on the Sundays closest 

to the dates and are already part of  São Paulo’s calendar 

- came up in order to present to the community and 

the authorities the importance of  the empowering and 

inclusion of  people with disabilities into society. 

In all editions, participants can choose between two 

types of  run or to participate in the walk along with the 

participants of  Olga Kos Institute’s projects, friends and 

families.

At the same time that they attract attention to such an 

important issue, providing great meetings that promote 

inclusion, IOK’s street runs also offer several other 

benefits to everyone involved, such as:

Corridas
races

Incentivo, sobretudo à pessoa com deficiência, 

à realização de atividades físicas.

Encouraging people - especially those with 

disabilities - to exercise.

Incentivo à prática esportiva como forma de 

prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida.

Encouraging the practice of sports as a way to 

prevent diseases and improve the quality of life.

Oportunidade de competição e participação 

para competidores de diferentes níveis técnicos.

Opportunity of competition and participation for 

competitors of different technical levels.

Mobilização da população em prol de uma causa. Mobilizing the population in favor of a cause.
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A Síndrome de Down é lembrada no dia 21/03, em 

alusão à trissomia do cromossomo 21, já que as pessoas 

que possuem a síndrome carregam 3 cromossomos 

número 21. No Brasil, estima-se que 300 mil pessoas 

têm Síndrome de Down e que 30 mil estejam em 

São Paulo. A data é comemorada desde 2006 e sua 

importância está no fato de reconhecer que o indivíduo 

com Síndrome de Down merece respeito, garantia de 

direitos e oportunidades de inclusão social.

The Down Syndrome is honored on March 3rd, in 

reference to the chromosome 21 trisomy, as people 

who have the syndrome carry three 21 chromosomes. 

In Brazil, it is estimated that 300 thousand people have 

Down Syndrome, and that 30 thousand are in São Paulo. 

The date is celebrated since 2006 and its importance 

lies on the fact that it recognizes that people with 

Down Syndrome deserve respect, rights guaranteed 

and opportunities of  social inclusion.

Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos - Ano II

No dia 20 de março, mais de 12 mil pessoas se reuniram 

no circuito do Pacaembu para a Corrida e Caminhada 

pela Inclusão Olga Kos - Ano II.

On March 20, over 12 thousand people gathered at the 

Pacaembu circuit for the Olga Kos Run and Walk for 

Inclusion - Year II.

Ficamos muito felizes ao ver que o número de pessoas 

dobrou em relação à primeira edição. Isso mostra o 

reconhecimento pelo nosso trabalho e que estamos no 

caminho certo em busca de uma sociedade mais inclusiva. 

Agradecemos a todos por abraçarem esta causa tão nobre.

Olga Kos, vice-presidente do IOK

We were very happy to see that the number of  people 

doubled compared to the first edition. This shows 

recognition for our work and that we are on the right 

track in the search for a more inclusive society. We thank 

all participants for embracing such a noble cause.

Olga Kos, vice-president of IOK

“ “
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A “2ª Inclusão a Toda a Prova - Corrida e Caminhada” 

fez parte das homenagens ao Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro. Cerca 

de 3 mil participantes dos projetos de inclusão do IOK e 

seus familiares se juntaram aos mais de 15 mil inscritos e 

participaram da caminhada. O impressionante número 

de pessoas faz com que a prova, cujas inscrições se 

esgotaram em menos de 2 semanas, se destaque no 

calendário das corridas de rua de São Paulo. 

The “2nd Run and Walk for Inclusion” was part of  

the tributes for the International Day of  Persons with 

Disabilities, celebrated on December 3rd. Around 3 

thousand participants of  IOK’s inclusion projects and their 

families joined the over 15 thousand people registered 

for the event and participated in the walk. The impressive 

number of  people caused the race - whose registrations 

were sold out in less than 2 weeks - to stand out in São 

Paulo’s street runs calendar. 

2ª Inclusão a Toda Prova - Corrida e Caminhada
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O analista comercial Júlio Alexandre Pinto da Silva, que 

largou no pelotão especial, ao lado do filho cadeirante, 

que tem mielomeningocele, se emocionou ao falar sobre 

o evento.

“Eu acho essa corrida muito importante pela inclusão social. 

Às vezes tem prova que não aceita, não deixa a gente correr, 

mas é fantástico, uma iniciativa muito boa.  A gente pratica 

esporte, ele faz natação, basquete de cadeira de rodas e 

corrida também. A gente adora correr e é a nossa primeira 

corrida juntos”, contou após ter concluído o percurso 

com sucesso.

Commercial analyst Júlio Alexandre Pinto da Silva, 

who was in the special squad, next to his son, who 

has myelomeningocele and uses a wheelchair, was very 

emotional talking about the event.

“I think this race is very important for social inclusion. Some 

races do not accept, they don’t let us participate, but it’s 

fantastic, a very good initiative.  We practice sports, he 

swims, plays wheelchair basketball, and runs too. We love 

running, and this is our first race together”, he said after 

successfully finishing the circuit.

Essa enorme participação de atletas nos enche de orgulho e 

de motivação para continuar trabalhando por essa causa. As 

pessoas que vieram ao Ibirapuera neste domingo mostraram 

que é possível trabalhar pela inclusão e atingir os resultados 

esperados. E é isso que nos dá força para seguir em frente.

Wolf Kos, Presidente do IOK

This massive participation of  athletes fills us with pride and 

motivation to continue working for this cause. People who 

came to Ibirapuera on Sunday showed that it is possible to 

work for inclusion and reach the expected results. And this 

gives us the strength to move on.

Wolf Kos, President of IOK

“ ““ “
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Com o objetivo de promover a sensibilização para as 

causas em defesa das pessoas com deficiência, entre os 

dias 19 e 23 de março foram realizadas diversas atividades 

em São Paulo, dentro da programação da  “1ª Semana 

da Diversidade”, e o Instituto Olga Kos participou com 

algumas ações.

With the purpose of  raising awareness for the causes 

of  people with disabilities, between March 19 and 23 

several activities were held in São Paulo, within the 

program of  the “1st Diversity Week”, and Olga Kos 

Institute participated with some actions.

1ª Semana da Diversidade
1ST DIVERSITy WEEK

A ideia foi de Flora Bitancourt, do Instituto Movimentarte, 

em conjunto com Rosana Bignami, mãe de uma menina 

com síndrome de Down, que juntas mobilizaram mais 

de 50 ONGs para a realização do evento. As atividades 

tiveram o intuito de mostrar as inúmeras faces da 

diversidade humana, buscando contribuir para a redução 

do preconceito, do bullying e dos estereótipos.

No dia 19 de março, foi realizada uma Exposição de 

Arte no Memorial da América Latina. A mostra contou 

com obras produzidas pelos participantes das oficinas 

de artes do IOK.

Já os participantes das oficinas de esportes fizeram uma 

apresentação de Taekwondo na Cia das Artes Escola de 

Dança, no dia 22 de março.

The idea was of  Flora Bitancourt, of  Movimentarte 

Institute, along with Rosana Bignami, mother of  a girl 

with Down Syndrome, who together mobilized over 

50 NGOs to organize the event. The activities were 

aimed at showing the countless faces of  human diversity, 

seeking to contribute to reduce prejudice, bullying and 

stereotyping.

On March 19, an Art Exhibition was held at Memorial da 

América Latina. The show presented works produced 

by the participants of  IOK’s art workshops.

And the participants of  the sports workshops made 

a Taekwondo presentation at Cia das Artes Escola de 

Dança, on March 22.
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No programa “Ida ao teatro”, realizado em parceria 

com diversas instituições, o IOK disponibiliza aos 

colaboradores e participantes do projetos ingressos 

gratuitos para peças de teatro, contribuindo para que 

estes espetáculos se transformem em mais uma opção 

cultural na vida destas pessoas. 

28 de Abril - Mundo de Tim Burton

A exposição explorou toda a gama do trabalho criativo 

de Tim Burton e apresentou desde desenhos da primeira 

infância até sua carreira consolidada como diretor. A 

exposição O Mundo de Tim Burton foi organizada 

pelo Museu da Imagem e do Som e pela curadora 

independente Jenny He, em colaboração com a Tim 

Burton Productions.

A mostra reuniu cerca de quinhentos itens incluindo obras 

de arte e esboços raramente ou nunca vistos, pinturas, 

storyboards e bonecos de sua vasta filmografia, que 

inclui Edward mãos de tesoura, O estranho mundo de 

Jack, Batman, Marte Ataca!, Ed Wood, Os fantasmas se 

divertem, entre outros, e de projetos não realizados e 

pouco conhecidos que revelam seu talento como artista, 

ilustrador, fotógrafo e escritor.

18 de Junho - Kids Music Festival 

A MC3 apresentou no segundo semestre de 2016, uma 

nova formação do Kids Music Festival – evento itinerante 

que percorreu todo o Brasil, levando o que há de melhor 

em termos de show para o público infanto-juvenil. Com 

uma plataforma musical que contempla apresentações 

em duetos e individuais, o festival traz momentos de 

interatividade entre os artistas e o público.

Feito por crianças e para crianças, o Kids Music Festival 

apresentou artistas já conhecidos pela garotada, como 

Jean Paulo, Gabriella Saraivah, Stefany Vaz, Pedro 

Henrique e Gustavo Daneluz. Todos eles cantam, dançam 

Through the program “Going to the theater”, promoted 

in partnership with several institutions, IOK offers 

collaborators and participants of  the projects free tickets 

to theater plays, contributing to turn these shows into 

another cultural option for these people.

April 28 - Tim Burton’s World

The exhibition explored all the range of  Tim Burton’s 

creative work and presented from his early childhood 

drawings to his consolidated career as a director. 

Exhibition Tim Burton’s World was organized by Museu 

da Imagem e do Som and by independent curator Jenny 

He, in collaboration with Tim Burton Productions.

The show gathered around 500 items, including works of  

art and sketches rarely or never seen before, paintings, 

storyboards and figures from his vast filmography, 

which includes Edward Scissorhands, The Nightmare 

Before Christmas, Batman, Mars Attacks!, Ed Wood, 

Beetlejuice, among others, and projects not executed 

and not widely known that reveal his talent as an artist, 

illustrator, photographer and writer.

June 18 - Kids Music Festival 

MC3 presented, on the second half  of  2016, a new 

formation of  the Kids Music Festival – an itinerant event 

that traveled all over Brazil, taking the best in terms of  

concerts for kids and teenagers. With a musical platform 

that contemplates duets and individual presentations, the 

festival brings moments of  interactivity between artists 

and the audience.

Made by children and for children, the Kids Music Festival 

presented artists already known by this audience, such 

as Jean Paulo, Gabriella Saraivah, Stefany Vaz, Pedro 

Henrique and Gustavo Daneluz. They all sing, dance 

Idas ao Teatro
IDAS AO TEATRO
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e atuam. E para garantir a diversificação e alegria do 

repertório, canções dançantes e sucessos da música 

popular brasileira que têm atravessado e agradado 

gerações, além de faixas inéditas.

03 de Julho - Wicked, O musical

Muito antes de Dorothy chegar, duas outras garotas 

se conheceram na Terra de Oz. Elphaba, nascida com 

a pele cor verde-esmeralda, é esperta, ardente e 

incompreendida. Glinda é belíssima, ambiciosa e muito 

popular. Essa megaprodução, que faz rir e chorar, traz 

à tona os segredos que levam Elphaba a se tornar uma 

bruxa “má” e Glinda a ganhar a simpatia dos habitantes da 

Cidade das Esmeraldas. WICKED, por meio de números 

e performances surpreendentes, mostra que toda história 

tem diversos pontos de vista e que ser diferente faz de 

você alguém único e extraordinário.

17 de Julho - Ballet de Santiago

Essencialmente o balé é um modo de contar histórias... 

Histórias narradas por coreógrafos que expõem no palco 

a natureza humana em toda a sua essência.

O Ballet de Santiago, que tem desde 2004 como diretora 

artística a brasileira ultra consagrada Marcia Haydée, é 

um exemplo bem sucedido de parcerias com os mais 

criativos coreógrafos do nosso tempo. Trabalhos que 

fazem do BDS, uma das companhias mais conceituadas do 

mundo. Uma peça de grande lirismo com o encantamento 

arrebatador de um épico grego que exalta a liberdade 

e a amizade.

09 de Setembro - Cartola o Musical

A dramaturgia retrata a quadra de Escola de Samba em 

processo criativo, para o desenvolvimento do Desfile de 

Carnaval que, levará à avenida em seu enredo e alegorias, 

a vida e obra do mestre Cartola. Para explicar aos seus 

componentes sobre o tema do enredo, o Carnavalesco 

inicia a história que permeia fatos importantes da vida do 

cantor e compositor, em meio a conflitos cotidianos de 

and act. And, to ensure the diversification and joy of  the 

playlist,dancing songs and hits of  the Brazilian popular 

music that have crossed and pleased generations, in 

addition to original songs.

July 3 - Wicked, The Musical

Much before Dorothy arrived, two other girls met at the 

Land of  Oz. Elphaba, born with an emerald green skin, 

is smart, ardent and misunderstood. Glinda is pretty, 

ambitious and very popular. This mega production, which 

makes us laugh and cry, brings to the surface the secrets 

that led Elphaba to become the “wicked” witch and Glinda 

to gain the affection from the people of  the Emerald 

City. WICKED, through amazing acts and performances, 

shows that all stories have several points of  view and 

that being different makes you unique and extraordinary.

July 17 - Santiago Ballet 

Essentially, ballet is a way of  telling stories... Stories 

narrated by choreographers that exhibit on the stage 

the human nature in all its essence.

Ballet de Santiago, which since 2004 has as its artistic 

director super renowned Brazilian Marcia Haydée, is 

a successful example of  partnerships with the most 

creative choreographers of  our time. Works that turn 

BDS into one of  the most reputable companies of  the 

world. A play with great lyricism with the overwhelming 

enchantment of  a Greek epic that exalts freedom and 

friendship.

September 9 - Cartola, the Musical

The play shows the court of  a Samba School in its creative 

process, for the development of  the Carnival parade 

whose story will bring to the avenue the allegories, life and 

work of  master Cartola. To explain to the components 

the theme of  the story, the Carnival head starts the 

story that permeates important facts of  the life of  the 

singer and composer, amid daily life conflicts of  a carnival 
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uma agremiação carnavalesca, pautados pelas canções 

de Cartola. A cada apresentação o espetáculo recebe 

a participação de um cantor convidado.

11 de Setembro - Astros do gelo

Um espetáculo que reúne atletas que já foram campeões 

olímpicos, mundiais, continentais e nacionais em 

apresentações solos, em duplas e em grupo ao som de 

temas consagrados dos grandes musicais da Broadway.

14 de Outubro - Galileu Galilei

Na Itália do século XVII, Galileu consegue construir um 

telescópio melhor que os existentes e explorar os céus 

como nunca antes haviam conseguido. Com os satélites 

de Júpiter, ele finalmente comprovaria a doutrina de 

Copérnico de que o Sol é o centro do Universo e de 

que a Terra se move e gira em torno dele. Galileu passa 

a defender e a propagar esta ideia, apesar de saber que 

ela era contrária ao dogma da Igreja. Entretanto, este 

homem apaixonado, o cientista genial movido por uma 

nova verdade, vê os senhores do poder estabelecido se 

negarem à obviedade dos fatos. 

Galileu Galilei é uma profunda e divertida reflexão sobre 

o que somos, o que viramos, o quanto abandonamos de 

nós, a luta de classes, o “ser mandado” e “ser patrão”, 

a tirania do poder econômico, as liberdades de escolha 

e o preço a pagar por elas.

school, guided by Cartolas songs. At each presentation, 

the play receives a guest singer.

September 11 - Ice Stars

A show featuring athletes that were Olympic, world, 

continental and national champions in solo, duets and 

group presentations, to the sound of  famous songs of  

Broadway’s best musicals.

14 de Outubro - Galileu Galilei

In 17th century Italy, Galileo is able to build a telescope 

better than the existing ones and explore the skies as 

nobody had never done before. With the moons of  

Jupiter, he would finally prove Copernicus’s doctrine 

that the Sun is the center of  the Universe and that the 

Earth revolves around it. Galileo starts to defend and 

spread this idea, despite knowing that it was contrary 

to the dogma of  the Church. However, this passionate 

man, the ingenious scientist moved by a new truth, see 

the lords of  established power deny the obviousness 

of  the facts. 

Galileo Galilei is a deep and fun reflection about what 

we are, what we became, how much we abandoned of  

us, the class conflicts, “the subordinate” and “the boss”, 

the tyranny of  economic power, the freedoms of  choice 

and the price to pay for them.
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O Instituto Olga Kos, em parceria com a Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida, promoveu, entre os dias 19 e 25 de setembro, 

a Semana de Arte Inclusiva.

Foram 7 dias com uma programação variada, em 

diversos locais de São Paulo, que incluiu oficinas de 

artes, exposições, palestras, evento cultural (teatro), 

intervenção artística na cidade, além de um encontro 

para capacitação e troca de conhecimento. 

The Olga Kos Institute, in partnership with the Municipal 

Secretariat for People with Disabilities and Reduced 

Mobility, promoted the Inclusive Art Week between 

September 19 and 25.

The event had 7 days with varied programs at several 

locations in São Paulo, including art workshops, 

exhibitions, lectures, cultural events (theater), artistic 

interventions in the city, in addition to a meeting for 

qualification and exchange of  knowledge.

 

Semana de Arte Inclusiva
INClUSIVE ART WEEK
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A iniciativa teve como objetivo promover a inclusão da 

pessoas com deficiência por meio da prática artística, 

além de, mais uma vez, chamar a atenção da sociedade 

para esta causa tão importante. 

Cerca de 800 pessoas, entre crianças, jovens e adultos 

com e sem deficiência, foram beneficiados.

The initiative was aimed at promoting the inclusion 

of  people with disabilities through artistic practice, in 

addition to, again, attracting the attention of  society to 

such an important cause. 

Around 800 people, including children, youngsters and 

adults with and without disabilities, were benefited.

Participar de projetos como este promove amplamente 

o desenvolvimento saudável, estimula maior sociabilidade 

e amplia as capacidades cognitivas, criativas e motoras 

dos participantes, a partir de uma atividade desenvolvida 

com um cunho lúdico-educativo.

Participating in projects such as these widely promotes 

healthy development, encourages greater sociability 

and enhances the cognitive, creative and motor skills 

of  participants, with an activity of  a playful-educational 

nature.



Research Center
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O Núcleo de Pesquisas do Instituto Olga Kos foi 

implantado em 2016 com o intuito de analisar a utilização 

de atividades de artes visuais e marciais por pessoas com 

deficiência intelectual, buscando as bases científicas que 

fundamentem essas práticas quando se trabalha pelo 

desenvolvimento dessa população.

Ao longo de quase dez anos de atuação, o IOK realizou 

e monitorou projetos, buscando o aprimoramento 

das práticas por meio da capacitação das equipes e 

atualização dos instrumentos, mantendo-se alinhado 

com as principais descobertas e inovações da área em 

que atua. A pesquisa científica apresentou-se como 

um caminho promissor para garantir o contínuo 

desenvolvimento em direção à expertise, aumentando 

sempre a credibilidade das práticas e avaliações realizadas. 

Diante dessa constatação, a implantação do Núcleo 

de Pesquisas foi uma consequência inevitável e manter 

critérios rigorosos de atuação passou a ser um objetivo 

em si mesmo.

O Núcleo de Pesquisas tem como objetivo geral constituir 

as bases científicas (teórica e técnica) das atividades de 

artes visuais e marciais realizadas pelo Instituto Olga Kos.

Os objetivos específicos são:

The Research Center of  Olga Kos Institute was 

implemented in 2016 with the purpose of  analyzing 

the use of  visual and martial arts activities by people 

with intellectual disabilities, seeking the scientific bases 

that justify these practices for the work to develop this 

population.

Along nearly ten years of  operation, IOK conducted 

and monitored projects, seeking the improvement of  

practices through the qualification of  the teams and 

update of  the instruments, while remaining aligned 

to the main discoveries and innovation of  the area in 

which it operates. Scientific research proved to be a 

promising path to ensure the continuous development 

towards expertise, always increasing the credibility of  

the practices and assessments conducted. Based on 

this, the implementation of  the Research Center was an 

inevitable consequence, and maintaining strict criteria of  

operation became a goal itself.

The Research Center is primarily aimed at building the 

scientific (theoretical and technical) bases of  the visual and 

martial arts activities carried out by Olga Kos Institute.

The specific goals are to:

Elaborar índice de inclusão cultural, incluindo 

arte e esportes.

Prepare a cultural inclusion index, including arts 

and sports.

Monitorar as atividades da parceria entre o IOK 

e o Centro universitário FIEO.

Monitor the activities of the partnership between 

IOK and the FIEO University Center.

Capacitar as equipes do IOK para aplicação das 

avaliações/monitoramento (IDOK - índice de 

Desenvolvimento Olga Kos - e Mapa Social).

Qualify IOK’s teams to apply the evaluations/

monitoring (IDOK - Olga Kos Development Index 

- and Social Map).

Participar da capacitação para o trabalho das 

equipes agregando a abordagem técnica às 

práticas propostas.

Participate in the qualification for the work of 

the teams, adding the technical approach to the 

practices proposed.

Elaborar artigos científicos sobre artes visuais, 

artes marciais e/ou resultados das práticas do IOK.

Write scientific articles on visual arts, martial arts 

and/or results of IOK’s practices.
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A equipe do Núcleo de Pesquisas começou a ser formada 

e, inicialmente, contou com a participação de dois 

colaboradores matriculados no curso de pós-graduação 

em nível de doutorado no Centro Universitário FIEO, 

que desenvolvem pesquisa relacionada à construção 

do Índice de Inclusão Cultural. Posteriormente, outros 

profissionais ligados às oficinas começaram a participar, 

sendo um psicólogo, duas educadoras físicas, uma 

fisioterapeuta, um instrutor de taekwondo e um de 

The team of  the Research Center started to be formed 

and, at first, it included two collaborators enrolled in the 

doctoral-level post-graduation course of  FIEO University 

Center, who develop research related to the construction 

of  the Cultural Inclusion Index. Subsequently, other 

professionals related to the workshops started to 

participate, including one psychologist, two physical 

educators, one physical therapist, one taekwondo 

instructor and one karate instructor. These professionals 

Equipe
TEAm

Realizar levantamento bibliográfico sobre 

inclusão, deficiência intelectual, artes visuais, 

karate, taekwondo, desenvolvimento humano 

e outros temas pertinentes.

Conduct a bibliographic survey on inclusion, 

intellectual disabilities, visual arts, karate, 

taekwondo, human development and other 

relevant themes.

Revisar e desenvolver instrumentos de avaliação/

monitoramento das oficinas do IOK em artes, 

karate, taekwondo, psicologia e fisioterapia.

Review and develop instruments of evaluation/

monitoring of IOK’s workshops in arts, karate, 

taekwondo, psychology and physical therapy.

Organizar eventos (seminários, encontros, 

congressos, etc) que fortaleçam o caráter 

científico das atividades do Instituto.

Organize events (seminars, meetings, congresses, 

etc) to strengthen the scientific character of the 

Institute’s activities.

Contribuir para a informatização dos dados 

existentes no IOK para facilitar o acesso e 

o compartilhamento entre funcionários e 

colaboradores.

Contribute to the digitalization of IOK’s data to 

facilitate access and sharing between employees 

and collaborators.

Formar e manter grupos de estudos para a 

contínua atualização do conhecimento referente 

às áreas de atuação do IOK.

Form and maintain study groups for the 

continuous update of knowledge related to IOK’s 

areas of operation.

Subsidiar publicações do Instituto garantindo sua 

correção técnica e científica.

Subsidize publications of the Institute, ensuring 

their technical and scientific correction.

Desenvolver modelo de análise dos resultados 

obtidos nas oficinas.

Develop a model to analyze the results obtained 

in the workshops.

Organizar e manter atualizada a biblioteca para 

que contenha material referente às atividades 

realizadas pelo Instituto (deficiência intelectual 

e suas etiologias, síndrome de Down, artes, artes 

marciais, inclusão).

Organize the library and maintain it updated so 

that it contains materials related to the activities 

carried out by the Institute (intellectual disabilities 

and its etiologies, Down syndrome, arts, martial 

arts, inclusion).
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karate. Esses profissionais têm participado de reuniões 

que visam prepará-los para a realização de pesquisas 

científicas.

Outros profissionais deverão fazer parte da equipe, pois 

há necessidade de aprimoramento imediato da análise 

dos materiais já produzidos nas oficinas, tanto no que diz 

respeito à rotina, como no monitoramento das atividades 

por meio do IDOK e do Mapa da Rede Social.

Um dos principais objetivos do Núcleo de Pesquisas do 

IOK é elaborar índices que ajudem a analisar as práticas 

que visam diminuir a desigualdade social. Há um Index 

de Inclusão Social que tem sido utilizado, abrangente e 

que refere-se a muitos aspectos da sociedade na qual 

a população estudada deve ser incluída e também aos 

grupos que devem fazer parte desse corpo social.

A inclusão social é um conceito amplo e há necessidade 

de cada vez mais refinar os critérios de avaliação e análise 

para que cada grupo que está à margem da sociedade 

possa ser conhecido em suas particularidades e como a 

sociedade está se adequando diante delas. Um indicador 

deve ser operacionalmente definido, tendo como base 

o programa em questão ou um interesse teórico, e 

ter suas dimensões explicitadas de forma a permitir a 

quantificação do foco de análise. Também precisa ter 

consistência interna para que possam ser analisados em 

combinações que oportunizam a elaboração dos índices.

Considerando as atividades desenvolvidas pelo Instituto 

Olga Kos, as avaliações existentes são o passo inicial 

para a elaboração destes índices. Essas análises reúnem 

um número significativo de indicadores que podem 

constituir um dos referenciais do índice de inclusão pela 

arte e pelo esporte.

Paralelamente, deve-se alinhar alguns conceitos utilizados 

no trabalho, pois os índices precisam ter seus referenciais 

claramente formalizados. 

One of  the main goals of  IOK’s Research Center is to 

prepare indexes that help analyze the practices aimed at 

reducing social inequality. One Social Inclusion Index has 

been used, which is comprehensive and related to many 

aspects of  the society in which the studied population 

should be included and also in the groups that should 

be part of  this social fabric.

Social inclusion is a broad concept, and there is an 

increasing need to refine the criteria for evaluation and 

analysis so that each group on the margin of  society can 

be known in its particularities and how the society is 

adapting to them. One indicator should be operationally 

defined, based on the program in question or a theoretical 

interest, and have its dimensions clarified so as to allow 

for the quantification of  the analysis focus. There should 

also be internal consistency, so they can be analyzed 

in combinations that make the preparation of  indexes 

possible.

Considering the activities developed by Olga Kos 

Institute, the existing evaluations are the first step for 

the preparation of  these indexes. These analyses gather 

a significant number of  indicators that can build one of  

the references of  the art and sports inclusion index.

In parallel, some concepts used in the work should be 

aligned, as the indexes need to have their references 

clearly formalized.

índice de Inclusão Cultural
CUlTURAl INClUSION INDEX 

have participated in meetings aimed at preparing them 

for the conduction of  scientific research.

Other professionals must be part of  the team, as there 

is a need for immediate improvement of  the analysis of  

the materials already produced in the workshops, both 

in terms of  routine and in the monitoring of  activities 

through IDOK and the Social Network Map.
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Assim, noções como desenvolvimento, educação, 

habilidades, competências e a própria noção de inclusão 

social ou cultural precisam ter um consenso. Nota-

se muitas vezes o uso de senso comum para definir 

esses termos. Por exemplo, o que é desenvolvimento? 

Talvez cada profissional e cada pessoa tenha uma ideia 

do que significa essa palavra. Mas, todas essas ideias 

têm conceitos estabelecidos por critérios técnicos ou 

científicos, que podem ajudar a alinhar o pensamento 

das equipes, facilitando o diálogo entre os profissionais 

das diferentes áreas que participam das atividades.

Os indicadores devem ser formulados com base em 

ocorrências concretas, que se convertem em indicadores 

objetivos ou quantitativos e fornecem um resultado 

numérico facilmente compreensível. Mas, quando o 

trabalho é realizado com grupos humanos, esse fator 

torna-se insuficiente, pois as variáveis não são totalmente 

previsíveis e imutáveis. 

Como avaliar as mudanças que ocorrem nos grupos 

e que são insuficientemente explicadas pelos dados 

quantitativos? Agrega-se indicadores subjetivos ou 

qualitativos, que são construídos a partir das  impressões 

e avaliações das pessoas envolvidas na situação que está 

sendo analisada. 

Outros tipos de indicadores podem ser inseridos para 

agregar valor ao índice que está sendo elaborado, mas 

devem ser construídos buscando a proximidade entre 

o conceito e a medida. 

Em 2016, a construção do Índice de Inclusão Cultural 

foi formalizado como projeto de doutorado na parceria 

existente entre o IOK e o Centro Universitário FIEO. Essa 

união garante a constante atualização e a manutenção do 

rigor nas atividades, pois torna presente a necessidade 

de estudo e reflexão das práticas, sempre dentro da 

metodologia científica. 

O resultado dos estudos científicos são compartilhados 

com os profissionais das oficinas, facilitando-lhes o acesso 

ao conhecimento e aprimoramento de suas práticas, além 

Therefore, notions such as development, education, 

skills, competences and the notion of  social or cultural 

inclusion itself  need to have a consensus. We often notice 

the use of  common sense to define these terms. For 

example, what is development? Maybe each professional 

and each person has an idea of  what this word means. 

But all these ideas have concepts established through 

technical or scientific criteria, which may help align the 

thought of  the teams, facilitating the dialog between 

the professionals of  the different areas that participate 

in the activities.

Indicators should be formulated based on concrete 

events, which are converted into objective or quantitative 

indicators and provide an easily understandable numeric 

result. But, when the work is carried out with human 

groups, this factor becomes insufficient, as the variables 

are not totally foreseeable and unchangeable. 

How to assess the changes that occur in the groups and 

which are insufficiently explained by quantitative data? 

Subjective or qualitative indicators are added, which are 

built from the impressions and evaluations of  the people 

involved in the situation being analyzed.  

Other types of  indicators can be inserted to add value 

to the index being prepared, but they should be built 

seeking closeness between the concept and the measure. 

In 2016, the construction of  the Cultural Inclusion 

Index was formalized as a doctor’s degree project in 

the partnership between IOK and the FIEO University 

Center. This partnership ensures the constant update and 

maintenance of  the strictness in activities, as it evidences 

the need for study and reflection on the practices, always 

inside the scientific methodology. 

The results of  scientific studies are shared with the 

professionals of  the workshops, facilitating their access 

to knowledge and the improvement of  practices, in 
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO OLGA KOS

de colocar o próprio IOK como um centro de referência 

na área de deficiência intelectual e inclusão. Além do 

compartilhamento de seus próprios resultados, o Núcleo 

de Pesquisas busca divulgar informações científicas por 

meio do site e das redes sociais, para que além de seus 

próprios colaboradores, ou outros profissionais possam 

se beneficiar do conhecimento produzido.

É um instrumento que possibilita a observação e 

mensuração de habilidades nos aspectos motor, artístico, 

cognitivo, social e emocional, por meio das quais verifica-

se a aquisição e o desenvolvimento de competências e 

habilidades.

O objetivo do IDOK é verificar o efeito das atividades 

realizadas nas oficinas de artes e esportes no 

desenvolvimento global dos participantes que são, 

em sua maioria, pessoas com deficiência intelectual. 

Entretanto, há também participantes sem deficiência, 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

formando grupos mistos.

As habilidades são observadas para que o participante 

possa ser qualificado para um dos seguintes estágios 

de atuação: dependente, intermediário, avançado 

ou independente. Cada um desses níveis possui três 

graduações possíveis, de acordo com o desempenho 

apresentado pelo participante, completando 12 

alternativas possíveis para conceituar sua atuação.

O aplicador do IDOK elege um participante e o observa 

durante as atividades, a fim de classificá-lo em um dos 

estágios citados e assim sucessivamente, até que todos 

It is an instrument that allows for the observation and 

measurement of  skills in the motor, artistic, cognitive, 

social and emotional aspects, through which the 

acquisition and development of  competences and skills 

can be verified.

The purpose of  IDOK is to verify the effect of  the 

activities conducted in the art and sports workshops on 

the global development of  participants, who are primarily 

people with intellectual disabilities. However, there are 

also participants without disabilities, but who are in 

situation of  social vulnerability, forming mixed groups.

Skills are observed so that participants can be qualified 

in one of  the following stages of  operation: dependent, 

intermediary, advanced or independent. Each of  these 

levels has three possible grades, according to the 

performance presented by participants, adding up to 

12 possible alternatives to conceptualize their functioning.

IDOK’s applicator chooses one participant and observes 

him or her during the activities, in order to classify him 

or her into one of  the stages mentioned and so on, until 

all participants have been observed. The first application 

addition to placing IOK itself  as a reference center in the 

area of  intellectual disability and inclusion. In addition to 

sharing its own results, the Research Center seeks to 

publicize scientific information through its website and 

social networks, so that, beyond its own collaborators, 

other professionals can benefit from the knowledge 

produced.

OlGA KOS DEVElOPmENT INDEX
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tenham sido observados. A primeira aplicação acontece 

no início do projeto e a segunda deve ser feita nas últimas 

quatro semanas de prática.

Os resultados das observações são anotados na folha de 

registro e tabulados para posterior análise e interpretação.

No ensaio, busca-se verificar primeiramente a evolução 

dos participantes por meio da comparação dos resultados 

encontrados na primeira e na última aplicação em cada 

uma das funções/habilidades observadas.

Verifica-se também o estágio em que os resultados se 

situam e seu significado no que diz respeito ao apoio 

externo necessário para a realização das atividades.

A análise procura verificar a alteração encontrada nas 

habilidades e suas variações, ou seja, identificar as 

proficiências que são mais influenciadas pelas práticas e 

aquelas que permanecem inalteradas ou têm retrocesso. 

Esses dados permitem que sejam apontadas as áreas de 

maior eficácia e aquelas que devem ser aprimoradas. 

O percentual encontrado na alteração em cada estágio, 

isto é, de dependente para intermediário, deste para 

avançado e do estágio avançado para o independente, 

deve ser calculado, registrando-se também as proporções 

de retrocesso e de estabilidade encontradas.

O IDOK provavelmente será inserido no Índice de 

Inclusão Cultural, pois esses dois instrumentos estão 

sendo elaborados pela equipe do IOK e devem ser 

complementares.

O Núcleo de Pesquisas tem, além de elaborar e aprimorar 

o IDOK, a função de analisar os dados gerados por 

esse instrumento. No ano de 2016, esse trabalho teve 

continuidade, buscando-se aprimorar as avaliações feitas.

The Research Center, in addition to preparing and 

improving the IDOK, has the role of  analyzing the data 

generated by this instrument. In 2016, this work was 

continued, seeking to improve the evaluations made.

Análise dos Resultados do PEI (atual IDOK)
ANAlySIS Of THE RESUlTS Of PEI (CURRENTly IDOK)

happens at the beginning of  the project and the second 

must be carried out in the last four weeks of  practice.

The results of  the observations are written down on the 

record sheet and are tabulated for subsequent analysis 

and interpretation.

The essay at first verifies the evolution of  participants 

through the comparison of  the results found on the first 

and last application in each one of  the functions/skills 

observed.

The stage in which the results stand and their meaning 

in terms of  the external support necessary for the 

conduction of  the activities are also verified.

The analysis is aimed at verifying the change found in skills 

and their variations, that is, identifying the proficiencies 

that are more influenced by the practices and those that 

remain unchanged or have a reversal. These data allow 

for the pointing of  the areas with greater efficiency and 

those that should be improved. 

The percentage found in the alteration of  each stage, that 

is, from dependent to intermediary, from intermediary 

to advanced and from advanced to independent should 

be calculated, also registering the proportion of  reversal 

and stability found.

The IDOK will probably be inserted into the Cultural 

Inclusion Index, as these two instruments are being 

prepared by IOK’s team and should be complementary.
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Foram realizadas as análises do seguintes projetos: The following projects were analyzed:

Artes | Arts

Esportes | Sports

A análise dos dados buscou verificar o estágio em que 

os participantes se encontravam no final das atividades 

e notou-se que houve ganhos na maioria dos casos, em 

todas as etapas da aquisição de habilidades.

Houve situações de retrocesso ou estabilidade para as 

quais busca-se explicação para que ações que tornem 

o processo mais eficaz possam ser adotadas. 

Os profissionais da área de Fisioterapia e Psicologia 

aventaram hipóteses como o declínio da motivação 

causada pelo desgaste da própria rotina e também o viés 

do aplicador, cuja subjetividade interfere na aplicação.

The analysis of  the data was aimed at verifying the stage 

in which participants were located at the end of  activities, 

and gains were observed in most cases in all steps of  

acquisition of  skills.

There were situations of  reversal or stability for which 

an explanation is sought, so that actions that make the 

process more effective can be adopted. 

Physical Therapy and Psychology professionals raised 

hypotheses such as the decline of  motivation caused by 

routine itself  and also the bias of  the applicator, whose 

subjectivity interferes with the application.

“Sinfonia das cores”

“Karate e Taekwondo - Artes Marciais para a Inclusão”

“Taekwondo VI - Inclusão pelo Esporte”

“Taekwondo - Exercícios para a Inclusão IV”

“Taekwondo - Saúde e Inclusão pelo Esporte e Pesquisa sobre Deficiência Intelectual”

“Karate e Taekwondo - Artes Marciais para Pessoas com Síndrome de Down e/ou Deficiência 

Intelectual II”

“Karate-Do - Saúde e Inclusão pelo Esporte e Pesquisa sobre Deficiência Intelectual”

“Karate-Do - Passos para a Inclusão IV”
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O levantamento bibliográfico é realizado continuamente 

e os estudos mais relevantes são disponibilizados aos 

interessados em cópia física e virtual. A biblioteca do 

IOK contou, em 2016, com 828 itens referentes às suas 

áreas de atuação e vem sendo atualizada. 

Além da disponibilização de materiais, foi formado, 

também em 2016, o grupo de estudos do IOK, que 

é frequentado por colaboradores como: psicólogos, 

educadores físicos, artistas e pedagogos. Eles elegem 

os temas as serem estudados, sempre dentro da área 

de atuação do Instituto. As reuniões são mensais e 

a mediação é assumida circularmente pelos próprios 

participantes. Desta forma, todos têm oportunidade de 

liderar e desenvolver a didática necessária à transmissão 

de conteúdo. 

Foi feito um levantamento preliminar de estudos 

realizados sobre as áreas de interesse que abrangeu 

algumas dezenas de textos. Após essa triagem, pesquisas 

que satisfizeram os critérios de atualidade e especificidade 

foram escolhidas para leitura mais detalhada. Alguns 

textos já estudados são:

The bibliographic survey is conducted continuously and 

the most relevant studies are made available to those 

interested in hard and virtual copies. IOK’s library had, 

in 2016, 828 items related to its areas of  operation, and 

is being updated. 

In addition to the materials offered, also in 2016 IOK’s 

study group was formed, including collaborators such as: 

psychologists, physical educators, artists and educators. 

They choose the themes to be studied, always inside 

the Institute’s area of  operation. Meetings happen every 

month, and mediation is taken over in a circular form by 

participants themselves. This way, all have the opportunity 

to lead and develop the teaching methods necessary to 

convey the contents. 

A preliminary survey was carried out of  studies conducted 

on the areas of  interest, comprising some dozens of  texts. 

After this screening, pieces of  research that complied with 

the currentness and specificity criteria were chosen for 

a more careful reading. Some texts already studied are:

Estudos e Compartilhamento de Informações
STUDIES AND SHARING Of INfORmATION

“A desconstrução do conceito de Deficiência Mental e a construção do conceito de Incapacidade 
Intelectual: de uma perspectiva estática a uma perspectiva dinâmica da funcionalidade” 

(2012, Sanches-Ferreira, lopes-dos-Santos e Santos)

“The effect of regular Taekwondo exercise on Brain-derived neurotrophic fator and Stroop test in 
undergraduate student” (2015, Kim)

“Síndrome de Down: desempenho funcional, nível socioeconômico e qualidade de vida” (2014, 
Nascimento, Carvalho e Blascovi-Assis)

“O desafio da inclusão social no Brasil” (2012, Parra, Ferim, Delfito, Tedeschi, Cardoso)

“O ensino de artes visuais na escola no contexto da inclusão” (2010, Reily)

“Diminuição da disfunção social de crianças com Transtorno do Espectro Autista após treinamento 
em Técnicas de Kata” (2013, Movahedi; Bahrami; Marandi; Abedi);
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Os textos selecionados para leitura e reflexão são apenas 

catalisadores, pois os participantes do grupo apresentam 

experiências e reflexões com base em suas práticas, que 

por si mesmas motivam as análises e o aprofundamento 

dos conteúdos. Os resumos de alguns estudos são 

disponibilizados no site do IOK.

A sistemática de compartilhamento de informações 

foi iniciada em 2016, tanto presencial como virtual. O 

contato com os profissionais do IOK aconteceu nos 

grupos de capacitação e pontualmente ao longo do 

ano, quando eles apresentaram dúvidas ou necessidades 

ligadas ao trabalho do Núcleo de Pesquisas.

Também houve compartilhamento pelo site do IOK 

quando foram disponibilizados diversos textos, tais 

como “Concurso Público para Pessoas com Deficiência 

Intelectual” e “Deficiência Intelectual”, além de 

Referências Científicas como “Os efeitos do treinamento 

em Taekwondo na conectividade cerebral e na inteligência 

corporal”, “Relação entre Karate e Socialização em 

pessoas com síndrome de Down”, “Relação entre 

Funcionalidade e Inteligência em Pessoas com Síndrome 

de Down no Contexto da Educação Inclusiva”.

The texts selected for reading and reflection are just 

catalysts, as the participants of  the group present 

experiences and reflections based on their practices, 

which for themselves motivate the analyses and deepening 

of  contents. The summaries of  some studies are made 

available at IOK’s website.

The systematic sharing of  information started in 2016, 

both in person and virtually. The contact with IOK’s 

professionals happened in the qualification groups and 

punctually along the year, when they presented doubts 

or needs related to the work of  the Research Center.

Several texts were also shared through IOK’s website, 

such as “Public Selection Process for People with 

Disabilities” and “Intellectual Disability”, in addition to 

Scientific References such as “The Effects of  Taekwondo 

Training in Brain Connectivity and Body Intelligence”, 

“Relation Between Karate and Socialization in People 

with Down Syndrome”, “Relation Between Functionality 

and Intelligence in People with Down Syndrome in the 

Context of  Inclusive Education”.

“Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais” (2013);

“The Arts and the Creation of Mind”, Eisner, 2002)

“Desenvolvimento humano” (2012, Papalia, Feldman);
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A rotina do Núcleo de Pesquisas será mantida e ampliada 

e para que a abordagem multidisciplinar seja aprimorada, 

será mantida a participação de profissionais que atuam 

nas oficinas de artes e esportes. Profissionais ligados 

à análise de dados devem ser contratados para que 

os resultados obtidos sejam mais bem aproveitados. 

Além disso, já está sendo elaborado um projeto para a 

informatização do IDOK e posteriormente de outros 

instrumentos utilizados pelas equipes do IOK.

A equipe assumiu o compromisso de realizar pesquisa 

teórica, cada profissional em sua área, pois será um 

modo de agregar conhecimento enquanto aguarda-se 

a aprovação para a realização de pesquisa prática. A 

introdução ao modelo de pesquisa científica já foi iniciada.

A elaboração de materiais e o compartilhamento de 

informações serão mantidos, ampliados e o projeto de 

realização de Jornada Científica deve ser realizado. Há 

detalhes que ainda devem ser esclarecidos, por isso o 

evento não foi realizado em 2016.

The routine of  the Research Center will be maintained 

and enhanced and, to improve the multidisciplinary 

approach, the participation of  professionals who work 

on the art and sports workshops will be maintained. 

Professionals from the data analysis area should be hired 

so that the results obtained are better used. In addition, 

a project is already being prepared to computerize IDOK 

and subsequently other instruments used by IOK’s team.

The team took on the commitment of  conducting 

theoretical research, each professional in their own area, 

as this will be a way of  adding knowledge while waiting 

for approval of  practical research. The introduction to 

the scientific research model has already been started.

The preparation of  materials and the sharing of  

information will be maintained, expanded, and the project 

for the conduction of  a Scientific Journey should be 

carried out. Some details are still to be clarified, and for 

this reason the event was not carried out in 2016.

Perspectivas para 2017
PERSPECTIVES fOR 2017
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Reuniões periódicas são realizadas com os colaboradores 

do IOK para compartilhar o conhecimento acumulado, 

assim como prepará-los para a utilização dos instrumentos 

de monitoramento das atividades. 

Nas reuniões de capacitação foi feita uma análise 

minuciosa das práticas e dos materiais utilizados para 

que os profissionais pudessem compreender os objetivos 

de seu trabalho e refletissem sobre sua experiência com 

os participantes.

Periodic meetings are held with IOK’s collaborators to 

share the knowledge accumulated, as well as to prepare 

them to use instruments to monitor the activities. 

In qualification meetings, a thorough analysis was 

conducted on the practices and materials used for 

professionals to be able to understand the purposes 

of  their work and reflect on their experience with 

participants.

Desenvolvimento Profissional e Capacitação
PROfESSIONAl DEVElOPmENT AND QUAlIfICATION

Núcleo de Pesquisas
RESEARCH CENTER

A primeira capacitação do Núcleo de Pesquisas aconteceu 

em janeiro, quando os coordenadores dos departamentos 

do IOK foram informados sobre a estruturação do 

Núcleo e seu funcionamento para que pudessem orientar 

seus profissionais sobre a nova área do Instituto e seus 

objetivos.

Em abril foi realizada a capacitação dos profissionais 

que trabalham nas oficinas para a aplicação do IDOK 

(artes e esportes). Cabe ressaltar que embora o foco 

fosse o instrumento, sua análise possibilitou que os 

profissionais articulassem os aspectos analisados com sua 

prática, abrindo espaço para reflexões que os colocaram 

para além da simples realização de tarefas e permitiram 

a compreensão de processos ligados à aquisição de 

habilidades e desenvolvimento psicológico. Nos meses 

de outubro e novembro, um novo ciclo de capacitação 

foi realizado para profissionais que se integraram ao IOK 

no segundo semestre e também foi feita a reciclagem 

para os que já acompanhavam as oficinas. Esses ciclos 

visaram a atualização contínua dos colaboradores, além de 

possibilitarem o acompanhamento de suas atividades para 

que o aprimoramento do instrumento esteja de acordo 

com a experiência prática e atenda às necessidades dos 

profissionais e dos participantes das oficinas.

The first qualification of  the Research Center happened 

in January, when the coordinators of  IOK’s departments 

were informed about the structure and operation of  the 

Center so they could guide their professionals about the 

new area of  the Institute and its goals.

In April, professionals who work in the workshops for 

the application of  IDOK (arts and sports) received 

qualification. It should be pointed out that, although 

the focus was on the instrument, its analysis allowed 

for professionals to articulate the aspects analyzed with 

their practice, making room for reflections that put them 

beyond simply conducting tasks and allowed for the 

understanding of  processes linked to the acquisition of  

skills and psychological development. In October and 

November, a new cycle of  qualification was conducted 

for professionals that joined IOK in the second half  of  

the year, and a refreshing course was also organized for 

those already attending the workshops. These cycles 

were aimed at the continuous update of  collaborators, 

and also allowed for the follow-up of  their activities so 

that the improvement of  the instrument is according 

to the practical experience and meets the needs of  the 

professionals and participants of  the workshops.
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Artes Arts
A capacitação é feita, principalmente, no primeiro mês 

do projeto e repetida nos meses em que a frequência 

dos participantes é baixa e algumas instituições estão 

em recesso escolar (dezembro, janeiro e junho). São 

abordados temas como: educação/inclusão, arte e 

avaliação. São encontros ricos de trocas de experiências 

e que servem para o aprimoramento do projeto, tendo 

em vista que são mediados tanto por profissionais 

capacitados, que fazem parte do quadro de colaboradores 

do Instituto Olga Kos, como por convidados (artistas 

plásticos contemporâneos ou outros ligados aos temas 

em questão). 

Os trabalhos com as equipes que atuam nas oficinas de 

artes são divididos em três partes. Na primeira delas são 

feitos o planejamento do que será trabalhado com os 

participantes e também o fechamento deles, analisando 

os pontos positivos e os que precisam ser melhorados. 

A segunda é um momento de reflexão e estudos sobre 

arte inclusiva, enquanto a terceira é sobre o IDOK - 

Índice de Desenvolvimento Olga Kos - instrumento de 

observação e mensuração de habilidades e competências. 

Todas essas etapas vão se completando à medida em 

que a equipe se apropria das propostas, na tentativa e 

agrupar diferentes fatores que possam contribuir para o 

processo de inclusão social. É colocada em evidência a 

relevância da cultura e das artes para o desenvolvimento 

de todos os participantes.

Qualification is conducted especially in the first month 

of  the project and repeated in the months in which the 

attendance of  participants is low and some institutions 

are in school break (December, January and June). 

Themes addressed include: education/inclusion, art 

and evaluation. The meetings are rich in exchange of  

experience and serve to improve the project, bearing in 

mind that they are mediated both by qualified professionals 

who work at Olga Kos Institute and by guest participants 

(contemporary plastic artists or others related to the 

themes in question). 

The work with the teams that work on the art workshops 

are divided into three parts. First, there is the planning 

of  what will be worked with the participants and also 

their closing, analyzing the positive aspects and those 

that need to be improved. The second is a moment of  

reflection and studies on inclusive art, while the third 

is about IDOK - Olga Kos Development Index - an 

instrument of  observation and measurement of  skills 

and competences. 

All these steps are completed as the team understands 

the proposals, in the attempt to group different factors 

that can contribute to the social inclusion process. The 

relevance of  culture and arts for the development of  all 

participants is evidenced.
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Janeiro/Fevereiro

Planejamento geral e primeiro módulo de 2016.

January/February

General planning and first module of  2016.

abril

Workhop com o artista Takashi Fukushima.

Capacitação em Direitos da Pessoa com Deficiência, 
PhD Dr. Antonio Rulli Neto.

Capacitação em Sexualidade da Pessoa com Deficiência, 
Vicentina Franco, pós graduada em saúde mental.

april

Workshop with artist Takashi Fukushima.

Qualification in Rights of  People with Disabilities, PhD 
Dr. Antonio Rulli Neto.

Qualification in Sexuality of  People with Disabilities, 
Vicentina Franco, post-graduate in mental health.

Junho

Capacitação em Saúde e Nutrição, Joaci Castro de 
Lima, especialista em alimentos funcionais.

June

Qualification in Health and Nutrition, Joaci Castro de 
Lima, expert in functional foods.

Fevereiro

Workshop com o artista Rubens Matuck.

February

Workshop with artist Rubens Matuck.

setembro

Fechamento e planejamento do 4º módulo.

september

Closing and Planning of  the 4th module.

dezembro

Avaliação geral do ano.

december

General evaluation of  the year.

maio

Fechamento e Planejamento do 2º módulo

Capacitação em educação da pessoa com deficiência, 
Marilene Silva - mestre em educação inclusiva.

may

Closing and Planning of  the 2nd module

Qualification in education of  people with disabilities, 
Marilene Silva - master in inclusive education.

Julho

Workshop com equipe de arte IOK, Arte para todos.

Fechamento e planejamento do 3º módulo.

July

Workshop with IOK’s art team, Art for All.

Closing and Planning of  the 3rd module.

agosto

Workshop com a artista Verena Matzen.

Workshop com a artista Isabelle Tuchband sobre a 
obra de seu pai Emile Tuchband.

august

Workshop with artist Verena Matzen.

Workshop with artist Isabelle Tuchband on the work 
of  her father Emile Tuchband.
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A equipe de Esportes do IOK também passa por 

capacitações, visando o aprendizado sobre as Leis de 

Incentivo nas quais os projetos são aprovados, para 

que possam entender as necessidades e os objetivos 

específicos de cada um deles. A atuação de cada um 

dos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar 

também é debatida, bem como estratégias e adequações, 

quando também são apresentados estudos de caso. Essas 

capacitações têm como principal objetivo a ampliação da 

capacidade intelectual dos profissionais que atuam nas 

oficinas de esporte, principalmente no recebimento e 

na troca de informações acerca do conceito de inclusão 

e de como isso se aplica na rotina das oficinas.

As discussões realizadas em grandes e pequenos grupos 

possibilitam a troca, o que é fundamental para que se 

tornem multiplicadores e formadores de opiniões. 

Mesmo nos dicionários modernos ainda não há referência 

à palavra “multiplicador” no sentido de “multiplicador do 

conhecimento”. No entanto, “o que multiplica” enquanto 

definição permite a clarificação do que se espera de 

líderes de todos os níveis.

IOK’s Sports team also undergoes qualifications, so they 

can learn about the Incentive Laws under which projects 

are approved, so they can understand the specific needs 

and goals of  each one. The work of  each professional 

that forms the multidisciplinary team is also debated, 

as well as strategies and adaptations, also presenting 

case studies. These qualifications are aimed primarily 

at expanding the intellectual skills of  the professionals 

working on sports workshops, especially to receive and 

exchange information about the concept of  inclusion 

and how this applies to the routine of  the workshops.

The discussions held in small and large groups allow for 

the exchange, which is key for them to become multipliers 

and opinion leaders. Even in modern dictionaries there is 

still no reference to the word “multiplier” in the sense of  

“knowledge multiplier”. However, “that which multiplies” 

as a definition allows for the clarification of  what is 

expected of  leaders of  all levels.

Esportes Sports

Há alguns anos, a preocupação com a transmissão do 

conhecimento deixou de ser exclusiva das escolas e 

universidades. Dentro das organizações, o conceito tem 

sido cada vez mais difundido, seja por meio de programas 

de capacitação formal, ou ainda pela criação de um clima 

organizacional que permita um ambiente de constante 

aprendizado. O processo de treinar pessoas permite o 

desenvolvimento constante daqueles que multiplicam o 

conhecimento. O pressuposto para a coerência nesse 

processo é permitir-se aprender para ensinar.

Some years ago, the concern with the transmission 

of  knowledge became no longer exclusive of  schools 

and universities. Inside the organizations, the concept 

is being increasingly spread, whether through formal 

qualification programs or through the creation of  an 

organizational climate that allows for an environment of  

constant learning. The process of  training people allows 

for the constant development of  those who multiply 

knowledge. The assumption for coherence in this process 

is to allow oneself  to learn to be able to teach.
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Ao final do semestre, é feita uma reunião de planejamento 

para o semestre seguinte.

At the end of  the semester, a meeting to plan the second 

half  of  the year is held.

Janeiro

Planejamento das oficinas de Karate e Taekwondo - 
(Projetos novos)

Objetivo: Planejamentos dos novos projetos e oficinas, 
qualificação dos novos profissionais e capacitação das 
equipes.

January

Planning of  the Karate and Taekwondo workshops - 
(new projects)

Objective: Planning of  new projects and workshops, 
qualification of  the new professionals and teams.

abril

Capacitação Direitos da Pessoa com Deficiência, PhD 
Dr. Antonio Rulli Neto.

Capacitação em Sexualidade da Pessoa com Deficiência, 
Vicentina Franco - pós graduada em saúde mental.

april

Qualification in Rights of  People with Disabilities, PhD 
Dr. Antonio Rulli Neto.

Qualification in Sexuality of  People with Disabilities, 
Vicentina Franco - post-graduate in mental health.

Julho

Projetos de esporte e Leis de Incentivo

Exemplos de atuação nas oficinas de esporte

Adequação das oficinas

Aprendizagem

Planejamento

July

Sports projects and Incentive Laws

Examples of  work in the sports workshops

Adequacy of  the workshops

Learning

Planning
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O Scholas Occurrentes é um projeto que começou em 

2006, em Buenos Aires, quando o Papa Francisco, ainda 

era o arcebispo Jorge Mario Bergoglio. 

Naquela época, ele foi convidado pelo Conselho Geral 

de Educação na Argentina, a participar do “Escola 

de Vizinhos”, que une crianças de escolas públicas e 

particulares de todas as religiões com a finalidade de 

formar cidadãos comprometidos com o bem comum. O 

Vaticano apoiou a ideia e tem contribuído para espalhar 

esse conceito por todos os continentes.

É um programa de alcance mundial, significando uma 

mudança paradigmática na concepção da aprendizagem 

e do espaço escolar. 

Os jovens e as crianças têm oportunidade de recuperar 

o significado dos estudos e a esperança de que as coisas 

possam mudar. Aprendem a verdadeira origem da política 

focada na busca do bem comum, assimilam ferramentas 

de controle do cidadão e técnicas de investigação para 

chegarem a conclusões que permitam mudanças reais.

It is a worldwide reach program, meaning a pragmatic 

change in the conception of  learning and the school space. 

Young people and children have the opportunity to 

recover the meaning of  studying and the hope that things 

can change. They learn the true origin of  politics focused 

on the search for the common good and assimilate 

citizen control tools and investigation techniques to reach 

conclusions that allow for real changes.

Scholas Occurrentes is a project that started in 2006, 

in Buenos Aires, when Pope Francis was still archbishop 

Jorge Mario Bergoglio. 

At the time, he was invited by the General Council for 

Education of  Argentina to participate in project “School 

of  Neighbors,” which connects children from public 

and private schools, of  all religions, to educate citizens 

committed to the common good. The Vatican supported 

the idea, and has contributed to spread this concept to 

all continents.

Scholas Occurrentes

Scholas Cidadania
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O Instituto Olga Kos foi escolhido para participar do 

projeto, pela expertise em atender cerca de 3.000 

pessoas com deficiência intelectual, por meio da arte e 

do esporte na cidade de São Paulo. 

1ª Etapa

Em fevereiro de 2016, o presidente Wolf  Kos e a 

vice-presidente Olga Kos, foram recebidos pelo Papa 

Francisco no Vaticano, em uma solenidade para oficializar 

a participação do Instituto no projeto.

The Olga Kos Institute was chosen to participate in the 

project for its expertise in serving around 3,000 people 

with intellectual disabilities through art and sports in the 

city of  São Paulo.

1st Step

In February 2016, president Wolf  Kos and vice-president 

Olga Kos were welcomed in the Vatican by Pope Francis in 

a solemnity to officialize the participation of  the Institute 

in the project.

Parceria entre Instituto Olga Kos e Scholas Occurentes
PARTNERSHIP BETWEEN OlGA KOS INSTITUTE AND SCHOlAS OCCURENTES
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2ª Etapa

Em junho, o presidente do Programa Scholas, José María 

del Corral, acompanhado de uma comitiva, veio a São 

Paulo e viu de perto o trabalho do IOK, o que consolidou 

a participação do Instituto no projeto.

Primeiramente, foram visitar a oficina de Karate, na 

instituição Nosso Lar, onde também foi realizada uma 

coletiva de imprensa, com a presença de diversos 

jornalistas, para que a parceria fosse anunciada e mais 

detalhes fossem apresentados.

2nd Step

In June, the president of  Scholas Program, José María del 

Corral, together with a delegation, came to São Paulo 

to personally see IOKs work, which consolidated the 

Institute’s participation in the project.

First they visited the Karate workshop at Nosso Lar 

institution, where a press conference attended by several 

journalists was also held, to announce the partnership 

and present more details.
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Um pouco mais tarde, dirigiram-se para a APOIE, para 

conhecer uma das oficinas de artes do IOK e gravar uma 

matéria veiculada no SPTV, da Rede Globo.

Later, they went to APOIE to get to know one of  IOK’s 

art workshops and shoot a news story aired at SPTV, 

of  Globo TV.

Ao todo, 12 entidades foram escolhidas pela Santa Sé 

para formular o chamado “pacto educativo”, que prevê a 

criação de um novo conceito de educação que irá servir 

de modelo para o mundo. A proposta da Igreja é de que 

seja feito um intenso intercâmbio entre as entidades que 

participam do programa. 

In all, 12 entities were chosen by the Holy See to formulate 

the so-called “educational pact”, which contemplates the 

creation of  a new concept of  education that will serve as 

a model for the world. The proposal of  the Church is to 

make an intense exchange among the entities participating 

in the program. 

We have the need to make education walk through art, 

sports and technology. And Brazil has the joy, enthusiasm 

and commitment we need to build this bridge”.

José María del Corral, president of Scholas Occurrentes

Temos a necessidade de fazer com que a educação 

caminhe por meio da arte, do esporte e da tecnologia. E 

o Brasil tem a alegria, o entusiasmo e o comprometimento 

que precisamos para formar essa ponte”.

José María del Corral, presidente do Scholas Occurrentes

“

“
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Capacitação em Buenos Aires
QUAlIfICATION IN BUENOS AIRES

Encontro em São Paulo
MEETING IN SãO PAULO

Cerca de 300 estudantes se reuniram entre os dias 24 

e 28 de outubro para vivenciar o encontro promovido 

pelo Programa Scholas Occurrentes no auditório do 

CEU Cidade Dutra, em São Paulo, a fim de analisar 

problemáticas de cunho social, aventar hipóteses que 

poderiam explicá-las, fazer visitas de campo e consultar 

especialistas para que, juntos, buscassem as melhores 

soluções e formulassem propostas para os problemas 

discutidos nesse período. 

Around 300 students gathered, between October 24 and 

28, for the meeting promoted by the Scholas Occurrentes 

Program at the auditorium of  CEU Cidade Dutra, in 

São Paulo, to analyze social issues, raise hypotheses that 

could explain them, make field visits and talk to experts 

so that, together, they could seek the best solutions and 

formulate proposals for the problems discussed during 

the meetings. 

Cinco jovens brasileiros indicados pelo IOK e pelo 

Projeto Jovem Monitor Cultural, da Secretaria Municipal 

de Cultura da Prefeitura de São Paulo, por seus perfis 

de liderança junto à comunidade, foram à Argentina 

participar de uma capacitação para se tornarem agentes 

multiplicadores do projeto. Colaboradores do IOK 

também estiveram presentes nesta ação. 

A ideia é que transmitissem o conhecimento adquirido 

em Buenos Aires para o programa que seria executado 

em São Paulo.

Five Brazilian youngsters chosen by IOK and by Jovem 

Monitor Cultural project of  the Municipal Secretariat 

for Culture of  the City of  São Paulo for their profile of  

leadership in the community traveled to Argentina to 

participate in qualification sessions to become multiplying 

agents of  the project. IOK’s collaborators were also 

present in this action. 

The idea is that they convey the knowledge acquired in 

Buenos Aires to the program to be executed in São Paulo.
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Autoridades como Ana Estela Haddad, esposa do então 

prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, Nádia 

Campeão, vice-prefeita, e Marianne Pinotti, secretária 

municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida estiveram presentes para receber as propostas 

referentes aos dois temas apresentados pelos estudantes: 

educação com a análise da má qualidade do ensino e a 

falta de infraestrutura nas escolas, e a intolerância, seja 

ela religiosa ou sexual.  

O primeiro grupo assumiu compromissos, como cuidar 

melhor do patrimônio escolar, fiscalizar os gastos das 

escolas, promover a inclusão dos estudantes com 

deficiência e dar continuidade ao diálogo entre alunos 

de diferentes escolas e regiões por meio de encontros. 

Ainda propuseram soluções como: a obrigatoriedade de 

uma equipe de psicólogos em todas as escolas, aumento 

salarial para os professores e criação de um encontro 

trimestral entre escolas públicas e privadas.

Authorities such as Ana Estela Haddad, wife of  then 

mayor of  São Paulo Fernando Haddad, Nádia Campeão, 

deputy mayor, and Marianne Pinotti, municipal secretary 

for People with Disabilities and Reduced Mobility, were 

present to receive the proposals related to the two 

themes presented by students: education,with the analysis 

of  the poor teaching quality and the lack of  infrastructure 

at schools, and intolerance - whether religious or sexual.  

The first group made commitments such as taking 

better care of  the structures of  schools, supervising 

their expenses, promoting the inclusion of  students with 

disabilities and continuing the dialog between students 

from different schools and regions through meetings. 

They also proposed solutions such as: the requirement 

for a team of  psychologists in all schools, salary increase 

for teachers, and creation of  a quarterly meeting between 

public and private schools.
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O segundo grupo discutiu assuntos como machismo, 

racismo, homofobia e intolerância religiosa e se 

comprometeu a oferecer ajuda a quem sofre discriminação, 

dar voz aos colegas nas escolas, respeitar o coletivo e 

intervir para evitar o preconceito. Os jovens também 

propuseram que as escolas ofereçam palestras sobre 

intolerância para as famílias, tratamentos psicológicos, 

bolsas de estudos nas escolas privadas para alunos de 

instituições públicas dos ensinos fundamental e médio 

e debates sobre a inclusão de pessoas com deficiência. 

Ao final das apresentações, as autoridades presentes 

juntos aos jovens, plantaram uma oliveira como símbolo 

da paz. Esse ritual acontece ao final de todo encontro 

do Scholas Cidadania, como uma tradição.

At the end of  presentations, the authorities present, along 

with the youngsters, planted an olive tree as a symbol 

of  peace. This ritual happens at the end of  all meetings 

of  Scholas Citizenship, as a tradition.

The second group discussed subjects such as sexism, 

racism, homophobia and religious intolerance, and 

committed to offer help to victims of  discrimination, 

give voice to colleagues at schools, respect the others 

and interfere to avoid prejudice. The youngsters also 

proposed that schools offer lectures to families about 

intolerance, psychological treatments, study grants at 

private schools for students from public primary and 

high schools and debates about the inclusion of  people 

with disabilities.
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O encontro foi avaliado por meio de instrumentos 

utilizados pelo Programa Scholas Occurrentes e pelo 

Instituto Olga Kos. O primeiro refere-se ao questionário 

do qual fazem parte questões sobre auto percepção, que 

foi aplicado no início e no final das atividades, período 

no qual também foram feitas observações por meio 

do Índice de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK). Com 

esses dois instrumentos, foi possível verificar o efeito 

da experiência sobre a percepção e habilidades sociais 

dos estudantes.

The meeting was assessed through instruments used by 

Program Scholas Occurrentes and by Olga Kos Institute. 

The first is related to the questionnaire that includes 

questions such as self-perception, which was applied 

at the beginning and end of  activities, period in which 

observations were also made through the Olga Kos 

Development Index (IDOK). With these two instruments, 

it was possible to verify the effect of  experience over 

the perception and social skills of  students.

A ideia do Scholas Cidadania é estimular a participação 

dos jovens para que, a partir das suas experiências, 

eles possam promover transformações neles próprios 

e nas comunidades da qual fazem parte, tornando-se 

protagonistas de suas vidas e do meio em que vivem.

The idea of  Scholas Cidadania is to encourage the 

participation of  young people so that - from their 

experiences - they can promote changes in themselves 

and their communities, becoming the protagonists of  

their lives and the neighborhood where they live.

Avaliações
AVAlIAçõES

Viemos aqui construir pontes e derrubar muros. Acreditamos 

piamente que conseguimos fazer isso. Vamos criar essa ponte 

para um futuro melhor. Um futuro mais digno.

Wolf Kos, presidente do IOK

We are here to build bridges and break down walls. We 

strongly believe that we can do that. We will create this 

bridge for a better future. A more decent future.

Wolf Kos, president of IOK

“ “

“ “
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Parcerias de Sucesso
SUCCESSfUl PARTNERSHIPS
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Ao longo de nossa trajetória, contamos com a colaboração 

de diversas instituições para que possamos disseminar 

nosso trabalho.

Along our history, we have counted on the collaboration 

of  several institutions to be able to spread our work. 

Para agradecer os quase 10 anos de parceria de nosso 

maior patrocinador, uma singela homenagem ao Banco 

Bradesco.

To thank the nearly 10 years of  partnership of  our biggest 

sponsor, a tribute to Banco Bradesco.
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No clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu, em partida 

válida pelo Campeonato Paulista, os jogadores são-

paulinos entraram em campo acompanhados por crianças 

e jovens participantes dos projetos do IOK, todos com 

Síndrome de Down.

A ação aconteceu para lembrar o Dia Internacional da 

Síndrome de Down, que é celebrado em 21 de março. 

Essa data é importante para conscientizar que o indivíduo 

com a Síndrome merece respeito, garantia de direitos e 

oportunidades de inclusão social.

On the classic match against Palmeiras, at Pacaembu, for 

the São Paulo Championship, the team’s players entered 

the field accompanied by children and youngsters from 

IOK’ projects, all with Down Syndrome.

The action took place to attract attention to the 

International Down Syndrome Day, celebrated on March 

21. This date is important to raise awareness that people 

with the Syndrome deserve respect,  rights guaranteed 

and opportunities of  social inclusion.

São Paulo Futebol Clube - Jogo de Futebol
SÃO PAUlO SOCCER ClUB - SOCCER mATCH

O São Paulo quer chamar atenção dos torcedores para o 

Dia Internacional da Síndrome de Down. E nada melhor 

do que fazer essa ação antes de um jogo, porque sabemos 

que será uma experiência incrível pra esses jovens, que pra 

nós são muito especiais.”

José Francisco Manssur, vice-presidente de Comunicação 

e Marketing do São Paulo Futebol Clube

São Paulo wants to attract the attention of  their fans to the 

International Down Syndrome Day. And nothing better than 

making this action before a match, because we know that 

it will be an amazing experience to these youngsters, who 

are very special to us.”

José Francisco Manssur, vice-president of Communication 

and Marketing of São Paulo Soccer Club

“ “
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A exposição apresenta 75 obras de 32 artistas que, a partir 

do fim do século XIX, buscaram novos caminhos para 

a pintura. O grupo formado por ícones do movimento 

impressionista, como Van Gogh, Gauguin, Toulouse-

Lautrec, Cézanne, Seurat, Matisse, recebeu do crítico 

inglês Roger Fry a designação de pós-impressionista, por 

promoverem uma nova linguagem estética, baseada no 

uso intenso da cor. Curadoria de Pablo Jimenez Burillo, 

Guy Cogeval e Isabelle Cahn.

Em parceria com nossa patrocinadora, MAPFRE/BANCO 

DO BRASIL, alguns participantes das oficinas de artes do 

IOK puderam conferir a mostra e, ao final, foi feito um 

vídeo, disponível em nosso canal no Youtube.

Quatro participantes das oficinas do IOK tiveram um dia 

muito especial no Allianz Parque, durante a partida entre 

o Palmeiras e Figueirense, em duelo do Campeonato 

Brasileiro. Depois de fazerem um tour pelo estádio, eles 

tiveram a oportunidade de assistir ao jogo no camarote 

da Meltex Franchising e conhecer os jogadores na zona 

mista após a partida. 

Four participants of  IOK’s workshops had a very special 

day at Allianz Parque, during the first match between 

Palmeiras and Figueirense for the Brazilian Championship. 

After going on a tour around the stadium, they had the 

chance to watch the game from Meltex Franchising’s box 

and meet the players in the mixed zone after the match.

The exhibition presents 75 works by 32 artists who, after 

the late 19th century, sought new paths for painting. The 

group formed by icons from the impressionist movement, 

such as Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 

Seurat, Matisse, received from English critic Roger Fry 

the designation of  post-impressionist, for promoting 

a new aesthetic language, based on the intense use of  

color. Curators: Pablo Jimenez Burillo, Guy Cogeval and 

Isabelle Cahn.

In partnership with our sponsor, MAPFRE/BANCO DO 

BRASIL, some participants of  IOK’s art workshops were 

able to see the exhibition and, at the end, a video was 

shot, available in our Youtube channel.

MAPFRE/Banco do Brasil - Exposição “Triunfo da Cor”
mAPfRE/BANCO DO BRASIl - EXHIBITION “TRIUmPH Of COlOR”

Sociedade Esportiva Palmeiras - Jogo de Futebol
PAlmEIRAS SPORTS ClUB - SOCCER mATCH

Os participantes (todos torcedores palmeirenses), 

ficaram encantados com a oportunidade de estar tão 

próximos de seus ídolos. 

Participants (all fans of  Palmeiras) were enchanted by 

the opportunity of  being so close to their idols.

Para o Palmeiras e a Academia Store é uma honra realizar 

uma ação que faz a alegria de pessoas que dão, diariamente, 

um exemplo de vida.

Marcio Bueno, gerente de marketing da Meltex Franchising

Palmeiras and Academia Store are honored to conduct an 

action that brings joy to people who are a daily example to us.

Marcio Bueno, marketing manager at Meltex Franchising

“ “

“ “
Assistir ao jogo ao lado dos meus amigos foi muito bom. 

Mas o mais legal foi poder falar com os jogadores. Quero 

ir em todos os jogos do campeonato!”

Caio Camargo Antonio, de 20 anos.

Watching the game with my friends was very good. But 

the nicest thing was talking to the players. I want to go 

to all matches of  the championship!”

Caio Camargo Antonio, 20.

“ “
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Em 2015, uma das torcidas uniformizadas do Palmeiras, 

a Mancha Verde, conheceu os trabalhos do Instituto 

Olga Kos por meio de uma ação realizada pelo clube, 

em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de 

Down. Interessados na causa, realizaram uma doação 

de ovos de Páscoa, no CEU Sapopemba.

In 2015, one of  Palmeiras’ fans association, Mancha 

Verde, got to know the work of  Olga Kos Institute 

through an action conducted by the club, to honor the 

International Down Syndrome Day. People interested 

in the cause executed an action to donate Easter eggs 

at CEU Sapopemba.

Torcida Mancha Verde - Entrega de Ovos de Páscoa
mANCHA VERDE (PAlmEIRAS fANS ASSOCIATION) - DElIVERy Of EASTER EGGS

Neste ano não foi diferente. Os torcedores estiveram 

mais uma vez conosco realizando as doações de ovos 

de Páscoa, agora na instituição parceira “Nosso Lar”.

This year was no different. Fans were with us once again 

for the donations of  the Easter eggs, now at partner 

institution “Nosso Lar”.
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Alguns participantes dos projetos do IOK fizeram duas 

apresentações de Taekwondo nas sedes de São Paulo e 

de Valinhos da nossa patrocinadora, EATON.

Some participants of  IOK’s projects made two Taekwondo 

presentations at the headquarters of  our sponsor, Eaton, 

in São Paulo and Valinhos.

EATON - Apresentações de Taekwondo
EATON - TAEKWONDO PRESENTATIONS

As ações fizeram parte da Semana da Inclusão e 

Diversidade, promovida pela Eaton e contou com a 

participação de diversos colaboradores da empresa.

The actions were part of  the Inclusion and Diversity 

Week, promoted by Eaton, with the participation of  

several collaborators of  the company.
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O trabalho do Instituto Olga Kos fez parte da campanha 

interna de conscientização do Demarest, realizada 

durante o mês de março. 

The work of  Olga Kos Institute is part of  an internal 

awareness campaign promoted by Demarest, held during 

the month of  March. 

DEMAREST - Exposição e Conteúdo Sobre Síndrome de Down
DEmAREST - EXHIBITION AND CONTENT ON DOWN SyNDROmE

Além de uma série de newsletters com conteúdo 

específico sobre síndrome de Down, desenvolvido pelo 

IOK, diversas obras produzidas nas oficinas de artes do 

IOK decoraram o escritório da empresa e ficaram à venda.

In addition to a series of  newsletters with specific 

content on Down syndrome, developed by IOK, several 

works produced at IOK’s art workshops decorated the 

company’s office and were on sale.
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Ao final de um dos projetos, a Casa Suiça, nossa 

patrocinadora, fez um post muito bacana no Facebook.

At the end of  one of  the projects, Casa Suiça, our 

sponsor, made a very nice post on Facebook.

Casa Suiça - Postagem no Facebook
CASA SUIçA - fACEBOOK POST



104

Somos Vencedores
we are winners
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Em quase 10 anos de existência, o Instituto Olga Kos 

recebeu diversos prêmios, o que corrobora o trabalho 

desenvolvido em prol da inclusão. 

Em 2016, fomos agraciados novamente. Desta vez, 

pela Associação Brasileira dos Críticos de Arte, que, 

anualmente, premia curadores, artistas, autores e 

instituições que tenham contribuído de forma relevante 

com a cultura nacional.

A votação foi realizada pelos associados, em escala 

nacional, a partir das indicações que cada um envia para 

discussão e aprovação em Assembleia Geral da entidade. 

O Prêmio ABCA ainda põe em evidência personalidades 

por meio de homenagens e aponta destaques no cenário 

das artes plásticas. É uma das premiações mais respeitadas 

do país. 

Neste ano, o troféu foi criado pela artista Maria 

Bonomi. A escultora, gravadora e professora da Escola 

de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo, criou uma peça especialmente para os artistas, 

instituições, críticos e pesquisadores que se destacaram 

em 2015.

In nearly 10 years of  existence, the Olga Kos Institute 

received several awards, which attests the work 

developed in favor of  inclusion. 

In 2016, we were honored again. This time, by the 

Brazilian Association of  Art Critics, which annually 

recognizes curators, artists, authors and institutions 

that have significantly contributed to the national culture.

The voting was conducted by associates, at national level, 

from the nominations each one submits for discussion 

and approval in the entity’s General Assembly. The ABCA 

Award also honors personalities and points out highlights 

in the plastic arts. It is one of  the most respected awards 

in the country. 

This year, the trophy was created by artist Maria 

Bonomi. The sculptor, engraver and professor of  the 

Communication and Art School of  the University of  São 

Paulo crated a piece especially for the artists, institutions, 

critics and researchers who stood out in 2015.

Este prêmio é o Oscar brasileiro da cultura. 

Estamos muito felizes e orgulhosos em recebê-lo.

Wolf Kos, presidente do IOK

This award is the Brazilian Oscar of  culture. We 

are very happy and proud to receive it.

Wolf Kos, president of IOK

“ “

“ “
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ordem do mérito cultural (Order of Cultural Merit)

Reconhecimento do Governo federal a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições 

que se destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Recognition of the Federal Government to personalities, artistic groups, initiatives and institutions 

that stood our for their contributions to Brazilian Culture in 2009.

prêmio areté (Areté Award)

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

Support to network cultural events, Ministry of Culture - Secretariat for Cultural Citizenship, in 2010.

ponto de cultura 
instituto olga Kos de inclusão social 
(Point of Culture - Olga Kos Social Inclusion Institute)

O Ministério da Cultura contemplou o projeto “Pintou a Síndrome do Respeito” do Instituto Olga 

Kos de Inclusão Cultural como Ponto de Cultura.

The Ministry of Culture contemplated project “Painting the Syndrome of Respect”, of the Olga Kos 

Cultural Inclusion Institute, as a Point of Culture.

ponto de cultura 
instituto olga Kos de inclusão social
(Point of Culture - Olga Kos Social Inclusion Institute)

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de 

Cultura através do programa Cultura Viva.

The Ministry of Culture contemplated the Olga Kos Cultural Inclusion Institute as a Big Point of 

Culture, through program Living Culture.

prêmio cultura e saúde (Culture and Health Award)

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.

Ministry of Culture, through the National Program for Culture, Education and Citizenship - Living 

Culture, in 2008 and 2010. The Olga Kos Cultural Inclusion Institute was the only one to receive 

a “Grade 100” in the Southeast region.

cmdca

Membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Member of the Municipal Council for the Rights of Children and Adolescents.
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pela arte se inclui (Through Art We Include)

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.

The State Culture Secretariat, through its Cultural Council for Gender and Ethnicities, launched in 

2001 campaign “Through Art We Include”. The Olga Kos Institute was one of the entities chosen, 

being part of the book that gathers examples that art can also be a means for the social inclusion 

of this segment of the population.

prêmio brasil esporte e lazer de inclusão social
(Brazilian Award for Sports and Leisure for Social Inclusion)

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

1st place in our region in the 2nd Brazilian Award for Sports and Leisure for Social Inclusion of the 

Ministry of Sports.

prêmio tuxáua cultura viva 2010
(Tuxáua Living Culture Award 2010)

Mobilização e articulação com atuação em rede junto a Pontos de Cultura de todo Brasil.

Network mobilization and articulation with Points of Culture all over Brazil.

primeiro concurso público (First Public Selection Process)

Realizamos o primeiro Concurso Público Nacional Para Pessoas Com Deficiência Intelectual. 

Parceria com o CRECI - SP, em 2009.

We organized the first National Public Selection Process for People with Intellectual Disabilities. 

Partnership with CRECI - SP, in 2009.

prêmio liF 2013 (LIF Award 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.

The LIF Award was created in 2002 by the France-Brazil Chamber of Commerce with the purpose of 

stimulating, through the highlight and visibility given to projects enrolled, especially the winners, the 

creation and/or multiplication of initiatives that promote a transformation towards better conditions 

for people and the society. The Olga Kos Institute got the 3rd place in category “Support to Local 

Communities” of the 12th LIF Award.
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medalha anchieta (Anchieta Medal)

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.

The Anchieta Medal is the highest honor of the city of São Paulo. The award, always granted together 

with the Diploma of Gratitude from the City of São Paulo, is given to personalities and institutions 

which, along their history, gained the admiration and respect for the people of São Paulo.

prêmio abca 2015 (ABCA Award 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.

Recognizing the contribution, for the national culture, of critics, artists, researchers, institutions and 

personalities from the visual arts, the Brazilian Association of Art Critics created, in 1978, sponsored 

by FUNARTE, an Annual Award in the shape of a trophy. Since then, the award has been granted 

to artistic personalities. All award categories bear the name of a critic of recognized contribution 

for the Brazilian culture and plastic arts.

voto de Júbilo (Vote of Jubilation)

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.

In 2015, the Municipal Council of São Paulo honored the Olga Kos Institute with the Vote of Jubilation 

and Congratulations for the relevant services rendered to people with intellectual disabilities, 

particularly Down Syndrome.

salva de prata (Silver Platter)

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, principalmente Síndrome de Down.

In 2014, the Municipal Council of São Paulo granted the Silver Platter to Olga Kos Institute. The honor is 

owed to the relevant services rendered to São Paulo’s society, with the development of artistic and sports 

projects aimed at facilitating the process of social and cultural inclusion, in addition to contributing 

to improve the quality of life of people with intellectual disabilities, especially Down Syndrome.
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Relatório de monitoramento de
MíDIAS SOCIAIS
SOCIAl mEDIA mONITORING REPORT
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Posts com mais interações
POSTS WITH mOST INTERACTIONS

Instagram
Jogo São Paulo x Palmeiras - Em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down

São Paulo x Palmeiras match - In honor of the International Down Syndrome Day

Bastidores da sessão de foto para o calendário 2017, laura e Claudia leitte.

Backstage of the photo shoot for the 2017 calendar, Laura and Claudia Leitte.
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Facebook
Post Pós - 2° Inclusão a Toda Prova Corrida e Caminhada

Post after the 2nd Run and Walk for Inclusion

Transmissão Ao Vivo pelo Facebook - Bastidores fotos Claudia leitte

Live broadcast though Facebook - Backstage Claudia Leitte photos
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Clippings
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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

artes/ARTS
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relatório de atividades | activity report

Ano

Ano

Participantes

Participantes

Turmas

Turmas

Turmas

Turmas

2011

2015

600

1450

14

58

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

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

2009

2013

100

680

4

20

LIRA TAEKWONDO CLUBE
ASSOCIAÇãO KEN IN KAN

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

2012

2016

250

2055

10

83

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

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

2010

2014

100

1100

4

44

LIRA TAEKWON-DO CLUBE
ASSOCIAÇãO KEN IN KAN

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

esportes/SPORTS
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NOSSOS PATROCINADORES EM 2016
OUR SPONSORS IN 2016

ABN-AMRO | ACAL | ADAMI | ADEzAN | ADM | AGIPLAN | AIR LIQUIDE | AKzO NOBEL | ALELO | ALLIED

AMBEV | ATACADãO | ATLAS | ATLAS SChINDLER | AUTO POSTO SANTA RITA | AUTO POSTO SãO JOSé

BAIN & COMPANY | BANCO BRADESCO | BANCO CAIXA GERAL | BANCO CONfIDENCE

BANCO DO BRASIL/MAPfRE | BANCO TOYOTA | BANCO VOTORANTIM | BASE QUÍMICA | BIC / PIMACO | BLUE BAY

BOOKING.COM | BRADESCO SEGUROS | BRASfORMA | BRASKEM | BRINQUEDOS BANDEIRANTE | BÚfALO 

CAPITALE ENERGIA | CASA SUIÇA | CASA TOGNINI | CAThO | CENTRAL ENERGéTICA MORRINhOS

CERBRAS | ChB | ChEVROLET SERVIÇOS fINANCEIROS | CIPATEX | CISA TRADING | COCA-COLA

COLUMBIA NORDESTE | COMGÁS | COMOLATTI | CONfIDENCE CâMBIO | CONSIGAz | CONSÓRCIO LUIzA

CREMER | CRISTÁLIA | CUTRALE | CVC | DEUTSChE BANK | DhL | EATON | ECORODOVIAS | EUROfARMA

fABER CASTELL | fERRING | GENESEAS | GOMES DA COSTA | GR SEGURANÇA | GRUPO fEITAL | GRUPO MORENO

GRUPO PROTEGE | hAMBURG SÜD | hOChTIEf | hUESKER | hUSQVARNA | IBM | ICATU | ICRh/TIGRE | INAPEL

ING | INSTITUTO CCR | IRB BRASIL | ISEC | ITAOBI | JAzAM | LEROY MERLIN | MAGAzINE LUIzA | MAKSEN

MARILAN | MATTOS fILhO | MINERAÇãO JUNDU | MOMENTA | MONTANA | MULTIPLUS | MULTITERMINAIS

MUNKSJÖ | NIKE | NITRO QUÍMICA | NOVELIS | ODEBREChT AMBIENTAL | OTTOBOCK | PAN SEGUROS

PANDIN | PERNAMBUCANAS | PERROTTI PARTNERS | PIRAQUÊ | PLASTEK | PORTO SEGURO | PUBLICIS

RAIADROGASIL | RAÍzEN | REDE GLOBO | RENATA | RENNER | RIAChUELO | RIBERBALL | RIP | RUMO ALL

SAKURA | SAMEKA | SANOfI | SãO fRANCISCO | SOCOPA | SOIMPEX | SOLVI | SOMOV | SOTREQ | SUPORTE REI

T.E. CONNECTIVITY | TAKEDA | TERRA NOVA | ThYSSENKRUPP | TILIBRA | TIPTOE | TOzzINI fREIRE

TRENCh, ROSSI E WATANABE | TRISOLO | USEBENS | USINA COLORADO | VAL ALIMENTOS | VAL GROUP

VOLKSWAGEN fINANCIAL SERVICES | VOLVO | WhITE MARTINS | XP INVESTIMENTOS
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EMBRACE THIS CAUSE!


