RELATÓRIO

Apresentação
Este relatório descreve propostas juntamente
com o cronograma das atividades previstas e
realizadas nos meses de outubro, novembro e
dezembro.
As oficinas do Arte sem Limites nesse trimestre
buscaram retomar as atividades mais
marcantes para que a equipe pudesse avaliar o
projeto bem como observar o desenvolvimento
de cada turma.
Ao final do projeto fomos surpreendidos em
cada local com uma festa de encerramento e
com depoimentos sobre os benefícios do projeto.
Todos sentiremos saudades de toda trajetória
percorrida. Espetáculos apresentados, toda arte
criativa e espontânea, toda dança leve e solta,
cada sorriso e cada gesto de carinho recebidos
estarão presentes em nossa memória.
Compartilhamos aqui as experiências desse
ciclo e agradecemos imensamente pela atenção
despendida e por abraçar esta causa!

Desenvolvimento
Esse trimestre de atividades da prorrogação de execução do projeto Arte Sem Limites contou com a
f in aliz a çã o d o proj eto. Fora m 3 0 me ses de puro aprendizado. Não f alt aram f al as de
agradecimentos tanto por par te dos próprios par ticipantes, como por par te de
f a m i l i a r e s e g e s t a n t e s das instituições.
Descrevemos aqui o último módulo desenvolvido, “Brincante”, que teve atividades
voltadas para experimentação corporal, inclusão cultural e construção de laços
s o c i a i s / c o m u n i t á r i o s q u e s ã o a s p e c t o s e n c o n t ra d o s n o P l a n e j a m e n t o d e A t i v i d a d e
d e f o r m a a l i n h a d a aos pressupostos das instituições.

ARTE SEM LIMITES
Durante o projeto, foram produzidos relatórios periódicos, e ao término, será produzida uma publicação
na qual apresentaremos a metodologia utilizada, os principais acontecimentos e também os resultados.
Período deste Relatório: outubro/novembro/dezembro
Paticipantes: 288 participantes

ARTE SEM LIMITES

SEG

CEU Campo Limpo
Avenida Carlos Lacerda, 678

10h - 12h

C.V.GUARANI
Rua Lussanvira, 178

15h - 17h

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

9h30 - 11h30
13h30 - 15h30

TER

QUI

15h - 17h

CEU Vila Rubi
R. Domingos Tarroso, 101

8h - 10h
10h - 12h

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

10h - 12h

C.M.Nobrega
Rua Irmão Nicolau da Fonseca, 33

QUA

15h - 17h

8h - 10h
10h - 12h

CECCO Ibirapuera
Av. IV Centenário - S/N - Portão 5, 56

10h - 12h

CIEJA Campo Limpo
R. Cabo Estácio da Conceição, 176

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

CIAM
Rua Irmã Pià, 78

12h - 14h

A receptividade dos grupos para as propostas em
arte-educação inclusiva foi notada, por meio da
participação ativa dos integrantes das oficinas.
Relatos sobre a reverberação das vivências das
oficinas no cotidiano, noções de pertencimento
ao grupo e participação ativa como promotores
de ações de inclusão cultural são aspectos realçados nos discursos dos participantes, que não se
limitam ao momento do compartilhar.
Em novembro, as atividades propostas seguiram
orientadas pela experimentação corporal com uso
de extensores, inclusão cultural e socialização.

Alguns movimentos básicos como colocar mais força ou menos força nos extensores para treinar o manuseio dos pinceis.

Neste mês, destacou-se a oficina “Dança
Brasileiras”, nas qual a proposta permeou algumas
manifestações culturais do norte e nordeste
brasileiro, como Maracatu, Coco de Roda e
Cavalinho-de-pau. Em oficinas anteriores, foi
realizada a confecção de saias de saco plástico
transparente, trazendo os participantes para a
construção e entendimento das propostas do
planejamento e propondo iniciativas interdisciplinares entre Artes Visuais e Artes do Corpo.
Essas saias foram usadas na oficina “Danças
Brasileiras” e pautou intenso envolvimento dos
participantes, ações lúdicas e de valorização da
cultura nacional. Também foi possível trabalhar
outras compreensões sobre gênero e expressão
corporal, uma vez que todos usaram saias como
extensores corporais e exploraram sem discriminações
diversas possibilidades de movimentação no espaço.

Todas as adequações foram feitas para a maior participação de todos.

Vínculo e pertencimento são características demarcadas nos grupos. Todos os participantes, independente
da fase da oficina, comunicam, de forma verbal ou não, os impactos das oficinas como ações de
promoção de inclusão cultural, desenvolvimento cognitivo-comportamental e afetividade coletiva.

Alguns movimentos básicos como colocar mais força ou menos força nos extensores para treinar o
manuseio dos pinceis.

Em dezembro se encerrou as atividades do módulo Brincante, coincidindo com a finalização do projeto
Artes sem Limites. Foram mantidas as experimentações corporais, com uso de extensores plásticos e/
ou imaginado, e interdisciplinaridade entre Artes do Corpo e Artes Visuais.
Tivemos uma retrospectiva das atividades desenvolvidas, onde os participantes puderam falar sobre as
atividades desenvolvidas.

Durante a retrospectiva foram apontados os momentos positivos e negativos do projeto.

Para o encerramento do ciclo de oficinas, foi proposto
também, de forma compartilhada entre equipe
IOK-participantes-familiares/cuidadores-equipe
das instituições, uma celebração com vivências
sensoriais e compartilhamentos das impressões
dos participantes em relação às ações de
arte-educação inclusiva desenvolvidas.

Extensos e afetivos agradecimentos foram
direcionados ao trabalho do IOK durante o
projeto, proferidos pelos participantes, seus
familiares e prof issionais da ins t i t u i ç ão,
demarcando de maneira enfática o interesse
na continuidade da parceria.

Durante a celebração, foram propostas
atividades ligadas a pintura e dança para
consolidar os vínculos construídos e
enriquecimentos no repertório comportamental
de todos os envolvidos nas oficinas.

As oficinas desenvolvidas contemplaram todos os
aspectos do conceito inclusão cultural, propondo
relações igualitárias, práticas comunitárias, valorização da diversidade e promoção de cidadania e
Direitos Humanos. Em alguns lugares foi possível
até uma miniapresentação para os presentes no
local.

A participação de todos foi marcante durante o projeto.

PLANEJAMENTO ARTES SEM LIMITES
Outubro, novembro e dezembro de 2018
BRINCANTE
OBJETIVO GERAL

PRODUÇÃO: IDOK

- Trabalhar o corpo na produção plástica em larga
escala.

AQUECIMENTO: Lembranças

- Estimular a ludicidade e o movimento através de
brinquedos e vestuários.
- Incentivar a memória e reconhecimento da
presença do participante no decorrer do projeto.
- Promover o encerramento do projeto tendo foco
nas conquistas feitas pelos participantes neste
período.

Objetivo: Aplicar o IDOK para toda a turma
Material: Descrição: Os artistas da dança e plásticos

aplicarão a última rodada de IDOK para as
turmas de dança, sendo as atividades do dia
conduzidas pela equipe.

COMPARTILHAR: Recomeçando
Objetivo: Retomar experiências de oficinas passadas

1ª OFICINA
AQUECIMENTO:Lembranças
Objetivo: Resgatar registros de técnicas trabalhadas

nas oficinas.

Material: 1 pincel.
Descrição: Antes de iniciar a proposta, a pedagoga

deve convidar o grupo para andar pelo espaço,
fazer movimentos com o corpo, soltar braços,
pernas, andar rápido, devagar, etc. por dois ou
três minutos no máximo. Caso opte por fazer
esse aquecimento usando música, lembrar que
o tempo destinado para esse momento é a
duração de uma música apenas.
Em roda, os participantes deverão brincar com
o jogo parecido com batata quente e ao parar
devem relatar uma lembrança da nossa oficina e
para finalizar uma composição livre com giz pastel
e papel coletivo.

Material: Descrição: Retomar combinados, recordar módulo

anterior, conversar sobre as expectativas para os
próximos meses, em roda de conversa.

2ª OFICINA
AQUECIMENTO: Relaxamento redondo
Objetivo: Acalmar e aquietar corpos para a pro-

dução

Material: Bolinhas de massagem ou tênis
Descrição: Em grupo convidar os participantes

para usarem as bolinhas para massagear seu
corpo dos colegas ao som de barulhos da natureza,
vento, água, mar, chuva, trovão, etc.
PRODUÇÃO: Pintura expandida

Objetivo: Trabalhar o corpo na produção de
pinturas em larga escala
Material: Papel kraft, pinceis, tinta guache, rolinho,

baldes, perfex, fita crepe, cabos de vassoura.

Descrição: Será montado com os participantes

uma área coberta com papel kraft no chão e/ou
paredes para a produção de uma pintura no campo
expandido, explorando quais tipos de movimentos
são possíveis para criar marcas, quais resultados
aparecem com o uso de materiais diferentes
como pinceis, rolinhos, espátulas e etc.

3ª OFICINA
AQUECIMENTO: Andar sinuoso
Objetivo: Explorar o equilíbrio
Material: Cordas e barbantes coloridos
Descrição: Organizar pelo espaço caminhos

sinuosos, retos, curvo e entrelaçados de várias
cores de barbante e convidar o grupo para andar
por essas linhas se equilibrando ao som de música
rápida, lenta, alta e baixa.
PRODUÇÃO: Andar

Objetivo: Explorar o caminhar como forma de

criação pictórica

Material: Papel kraft, pincéis, tinta guache, rolinho,

baldes, perfex, fita crepe.

Descrição: Dando continuidade à oficina anterior de
utilizaremos o movimento do corpo para criação
pictórica explorando principalmente o caminhar.
Com o papel kraft será feito um grande rolo
entorno do participante que deverá caminhar
dentro do papel com tintas nos pés percebendo
o resultado do seu trajeto e criando marcas
diversas.

COMPARTILHAR: Dança na pegada
Objetivo: Integração
Material: Produção da oficina e caixa de som
Descrição: Os participantes serão convidados a

dançarem enquanto estiver tocando a música e
a buscar a pegada mais próxima assim que a música
parar. Sugestão: quando estiverem na pegada,
pode ser interessante incentivar comparações e
observações como “essa pegada é grande ou é
pequena?”, “De quem será essa marca?”.

4ª OFICINA
AQUECIMENTO: Pré Dragão
Objetivo: Organizar o espaço e objetos
Material: Cola, cabo de vassoura, vareta de bambu,
papel crepon, arame, barbante.
Descrição: Apresentar aos participantes todo material que será utilizado na construção do dragão e pensar
na função de cada item junto ao grupo. Trazer a leveza
do papel, comprimento, cor e estrutura de cada item.
PRODUÇÃO: Dragão
Objetivo: Incentivar o movimento e o brincar a partir da
interação com a biruta.
Material: Cola, cabo de vassoura, vareta de bambu,
papel crepon, arame, barbante.
Descrição: Os participantes e a equipe irão construir
dragões (pipa biruta) utilizando papeis coloridos e
enfeites com a personalidade da turma. Com as peças
confeccionadas os participantes devem dançar para
acionar o dragão, explorando as possibilidades de
movimento.
COMPARTILHAR: Roda de conversa
Objetivo: Trabalhar a assimilação corporal e discursiva da produção da oficina
Material: Cola, cabo de vassoura, vareta de bambu,
papel crepon, arame, barbante.
Descrição: Roda de conversa e expressão sobre a produção coletiva do dragão.

5ª OFICINA
AQUECIMENTO: Sensações
Objetivo: Estimular o tato
Material: Pedaços grandes de plástico bolha e sacos
plásticos
Descrição: Organizar o espaço com um chão bem
grande com plástico bolha e plástico comum!
Convidar o grupo a andar por essas texturas sem
sapatos e sem meia e descrever as diferentes
sensações. Musica tranquila!
PRODUÇÃO: Saias
Objetivo: Estimular a criação pictórica na feitura de saias
Material: Tinta acrílica, pincel, potes, sacos plásticos
e perfex.
Descrição: Os participantes utilizarão tinta acrílica para
criar pinturas sobre os sacos plásticos grandes, será
explorada a ideia de composição, combinação de cores
e desenhos variados. Esses sacos serão transformados
em saias a serem utilizadas nas próximas oficinas.
COMPARTILHAR: Teia de conexões
Objetivo: Teia de conexões
Material: Barbante, uma caneta e uma garrafa (ou haste
qualquer e um pote plástico mais largo, a depender da
turma).
Descrição: A ponta do barbante será passada de mão
em mão, formando uma teia. No centro dessa rede, a
caneta será pendurada. A brincadeira consiste em o
grupo conseguir, se movendo todo mundo junto, encaixar
a caneta dentro do pote de plástico, o que representa
atividade lúdica associada à trabalho colaborativo e
integração

6ª OFICINA
AQUECIMENTO: Mapa social
Objetivo: Avalição social de cada participante
Material: Nenhum
Descrição: Nessa oficina as pedagogas aplicarão o
mapa social participante por participante ou com os
familiares. A equipe será responsável por tocar a oficina
sem as pedagogas
PRODUÇÃO: Danças brasileira
Objetivo: Estimular o conhecimento e a experimentação
de danças brasileiras
Material: : Saias confeccionadas anteriormente.
Descrição: Vestidos com as saias confeccionadas na
oficina anterior os participantes irão experimentar dançar
gêneros brasileiros como Maracatu, Jongo, Cavalo
Marinho, Samba de roda, entre outros, explorando
principalmente o movimento de giro que estas danças
têm em comum.
COMPARTILHAR: Dança circular
Objetivo: Ressoar no grupo todo e em conjunto
movimentos circulares
Material: Descrição: Todo o grupo será convidado a dar as mãos
e em círculo dançar junto. O estilo da dança cabe
a equipe escolher (por exemplo: cirandas, danças
indígenas e danças regionais). Por meio da integração,
gerada na dança circular, o grupo pode desenvolver
musicalização e práticas lúdicas coletivas.

7ª OFICINA
AQUECIMENTO: Memórias
Objetivo: Organizar nossas memórias
Material: Registros de nossas oficinas
Descrição: Junto ao grupo todo, organizar nosso
material para produzir o painel. Trazer o que
encontramos e relacionar onde, quando e porque
usamos. Relembrar oficinas e contextos.
PRODUÇÃO: Painel de memórias
Objetivo: Produzir um painel utilizando diversas
linguagens das artes plásticas.
Material Papel kraft, trabalho produzidos anteriormente,
tinta acrílica, tinta guache, cola, fotografias, baldes,
pincéis, tesouras.
Descrição: A turma criará uma composição plástica
em grande escala utilizando como base o papel kraft ou
uma parede no local para criar um painel de memórias.
Os participantes usarão todos os materiais disponíveis,
explorando técnicas utilizadas anteriormente, parte de
trabalhos produzidos e fotografias da turma, reﬂetindo
todo o processo construído ao longo dos anos de projeto.
COMPARTILHAR: Marcando memóriasr
Objetivo: Estimular a memória das atividades da oficina.
Material: Material da produção da oficina.
Descrição: Partindo da produção do painel, utilizar
elementos da produção e das oficinas (plásticos,
sonoros, discursivos e imagéticos) para registrar de
formas diversas as experiências das oficinas e
encaminhar os preparativos do encerramento. Propor
roda de conversa e expressão para compartilhamento
dos conteúdos relembrados.

8ª OFICINA
AQUECIMENTO: Festão
Objetivo: Alegrar nossa despedida
Material: Muita música
Descrição: Organizar uma grande festa com música,
dança e projeção. Trazer nosso trajeto ao grupo, aos
amigos e familiares.
PRODUÇÃO: Festa de encerramento
Objetivo: Promover a finalização do projeto e
comemorar sua realização.
Material: Vídeos e fotografias da turma.
Descrição: Para o último dia será apresentado aos
participantes fotografias e vídeos preparados pela
equipe que mostrem os par ticipantes e os 2
espetáculos realizados focando nas apresentações
de cada turma. Nos locais onde for disponível é possível
chamar pais e pessoas da instituição para acompanhar
as atividades deste dia. Finalizando a oficina com uma
festa de encerramento.
COMPARTILHAR: Vivendo a festa
Objetivo: Dar continuidade a festa de encerramento.
Material: Descrição: Propor roda de conversa e expressão para
compartilhamento e acolhimento das experiências
vividas nas oficinas e, se possível, construir simples e
enxuta exposição com as produções e memórias do
seguinte ciclo de oficinas.

“Depoimentos
Sobre o projeto Artes sem Limites, participantes, familiares, gestores locais e equipe IOK
registraram suas impressões. Abaixo alguns recortes desses depoimentos:

“

Eu, Luciano, há quase dois anos venho participando do projeto que foi muito
bom para mim e que me ajudou a conseguir superar algumas dificuldades e
também contribuiu para o alivio da minha depressão após o falecimento de
meus pais.

“

Tenho muito a agradecer a toda equipe do Instituto Olga Kos. Irei sentir
saudades do nosso encontro, mas procurarei lembrar dos bons momentos
que obtive com a todos da equipe que serão lembrados por todos que puderam
participar do projeto.
Participante das oficinas

“

“

A autonomia preconizada nas ações de arte-educação inclusiva visa um desenvolvimento pessoal, comportamental e cognitivo que se atrela aos conceitos
de cidadania e garantia de direitos. Propostas que reorganizam a rotina de
pessoas com qualquer deficiência e em vulnerabilidade social são iniciativas
que endossam as práticas de inclusão, convocando sociedade civil, políticas
públicas, iniciativa privada e, principalmente, os sujeitos das propostas, como
promotores de Direitos Humanos.
Integrante da Equipe multidisciplinar do Instituto Olga Kos

“

“

Eu quero agradecer em nome das mães o trabalho do Instituto Olga Kos junto
com nossos filhos. O que eles melhoraram não tem preço.
Minha filha está mais comunicativa, mais falante, mais feliz. Todos estão muito
gratificados. A equipe recebe nossos filhos muito bem. Só temos a agradecer.

Mãe de participante do projeto

Patrocínio - Núcleo I

Patrocínio - Núcleo II

Patrocínio - Núcleo III

Realização

Apoio

