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SOBRE O IOK

MISSÃO
Atender crianças, jovens e
adultos
com
deficiência
intelectual, além de pessoas sem
deficiência, que se encontram
em situação de vulnerabilidade
social. Procuramos facilitar
a inclusão social de todos,
garantindo
que
reúnam
condições de participar de forma
mais efetiva da sociedade da
qual fazem parte.

VISÃO
Ser
reconhecido
pela
liderança,
excelência,
inovação, impacto social,
produção e difusão de
conhecimento científico por
meio
de
ações
socioculturais.

02

VALORES
Ética nas relações e no
exercício das atividades;
Respeito à diversidade
humana;
Promoção do exercício da
cidadania;
Comprometimento com a
causa;
Excelência no trabalho
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SOBRE O PROJETO
Inclusão A Beleza das Cores é um projeto composto por oficinas de
artes plásticas com o propósito de promover a inclusão sociocultural
de pessoas com e sem deficiência em contextos de vulnerabilidade
social. O processo inclusivo tem o poder de influenciar as relações
familiares, sociais e fomenta a cultura e a diversidade.

A produção artística é um meio fértil de transformação da realidade de grupos e
indivíduos. A linguagem artística permite a produção coletiva que propicia o
desenvolvimento de aspectos cognitivos e afetivos. Engrandece também, as
habilidades

sociais,

interpessoais

e

oferece

autoconhecimento positivo e elevação da estima.
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ferramentas

para

o

LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Contratação de
uma equipe
multidisciplinar

Articulação com
pais e responsáveis
pelos participantes
para explicar e
detalhar o projeto

Divulgação para
a captação de
participantes

Estamos
aqui

Pré-Inscrição
Preenchimento
de formulário de
pré-Inscrição

Realização das
Oficinas e
Atividades
práticas
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Organização da
exposição

O PROJETO EM NÚMEROS
O maior objetivo da coleta de dados é compreender as características sobre um
determinado grupo. Logo, a equipe pode analisar o contexto geral da turma,
destacando também particularidades para adaptar as oficinas conforme a necessidade
e individualidade de cada participante. Dessa forma, é possível desenvolver
metodologias e atividades que correspondam à realidade da turma.

Gênero
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O PROJETO EM NÚMEROS
Gênero

Tipo de Deficiência
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O PROJETO EM NÚMEROS
Tipo de Deficiência

Participaram da pesquisa 51 beneficiários

07

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
AVALIAÇÃO
O processo de avaliação nas oficinas acontece
por meio de instrumentos

personalizados,

criados para a demanda do Instituto Olga Kos
pelo departamento de pesquisas, em parceria
com as equipes. A ideia dessa medição é para
que

a

evolução

dos

participantes

seja

avaliada, pois assim, é possível mensurar a
efetividade e eficácia das práticas adotadas
nas oficinas.
São considerados fatores do desenvolvimento
humano trabalhados nas oficinas culturais, a
expressividade, comunicação e cooperação,
bem

como os fatores específicos às áreas

profissionais atuantes nos projetos, como
pedagogia, artes visuais, música e psicologia.

MONITORAMENTO
O monitoramento ocorre de modo longitudinal
ao início e

término do projeto, para que os

dados
representem o processo de aprendizagem
durante as oficinas.
O instrumento utilizado nesse monitoramento,
denominado Indicadores de Desenvolvimento
Olga

Kos

(IDOK,

2019)

contribui

na

sistematização de conteúdos trabalhados, uma
vez que os fatores elegidos para serem
avaliados devem estar em sintonia com a
complexidade progressiva proposta nas oficinas
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A CONSTRUÇÃO
A abordagem pedagógica do

projeto

é feita por meio do acolhimento.

Assim, é

possível conhecer os participantes e integrar a turma com a equipe, desenvolvendo
experiências individuais e coletivas utilizando ferramentas das artes visuais.
Essa ênfase de aproximação prioriza conhecer cada um dos beneficiários, suas
características físicas, personalidade, gostos pessoais, opiniões e percepções a respeito
do outro, do meio e de si próprio. As oficinas estimulam o aumento de repertório e de
linguagem, além da ampliação da concentração e do tempo de atenção derivada desses
momentos.
As atividades em oficinas artísticas são construídas de forma coletiva e personalizada.
Os beneficiários desenvolvem a criatividade de maneira muito interessada e curiosa,
estruturando a percepção de identidade (individual e coletiva). Esse processo estreita os
laços entre a equipe de profissionais e turma de beneficiários.
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ACONTECE
Após a fase inicial de estruturação e formação dos grupos foi possível
vislumbrar novas diretrizes para o projeto. Até o momento, os participantes
foram convidados a perceber as texturas e suas possibilidades para a
construção de todo o processo pedagógico e seu percurso. A cada semana são
agregadas novas camadas no processo.
A educação vinculada à produção artística é um instrumento potente para a
transformação da realidade de grupos e comunidades periféricas. As artes
visuais permitem a produção artística coletiva, que além de propiciar o
desenvolvimento de aspectos cognitivos, também atua na promoção de
habilidades sociais e comunitárias. O processo de aprendizagem corrobora para
construção do autoconceito positivo e elevação da autoestima.
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PREPARA / AÇÃO!
OFICINAS ARTÍSTICAS
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PREPARA / AÇÃO!
OFICINAS ARTÍSTICAS
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PREPARA / AÇÃO!
OFICINAS ARTÍSTICAS
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ACOMPANHE O QUE ESTÁ ROLANDO NO PROJETO

https://www.flickr.com/photos/artesiok/albums/72157720132947363/with/51673956597/

HTTPS://PADLET.COM/PADOLGAKOS/N8R3KBO123NJY0YW

HTTPS://INSTITUTOOLGAKOS.ORG.BR/PROJETO/INCLUSAO-A-BELEZA-DAS-CORES/
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