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Sobre o IOK

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.

MISSÃO
Atender crianças, jovens e 

adultos com deficiência inte-
lectual, além de pessoas sem 
deficiência, que se encontram 
em situação de vulnerabilida-
de social. Procuramos facilitar 
a inclusão social de todos, ga-
rantindo que reúnam condi-
ções de participar de forma 
mais efetiva da sociedade da 
qual fazem parte.

VISÃO
Ser reconhecido pela lide-

rança, excelência, inovação, 
impacto social, produção e 
difusão de conhecimento 
científico por meio de ações 
socioculturais.

Autoestima
Estimula o desenvolvimen-

to cultural e da comunicação 
para vencer as barreiras de ex-
pressão e inclusão.

Medição
Instrumento fundamental 

de inclusão social para de-
monstrar o potencial da PCD 
e sua individualidade e contri-
buir para a implementação de 
Políticas Públicas.

ARTES PESQUISA

AUTONOMIA

Segurança
Estimula o desenvolvi-

mento de princípios e valo-
res como meio eficiente de 
socialização e inclusão.

ESPORTES
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Sobre o PROJETO

Instrutoras no momento da  entrega de lanches na Casa de Cultura de Santo Amaro. 

Descontração ao final da oficina.

O projeto CIDADE INCLUSIVA 
– MOBILIDADE E AUTONOMIA 
busca promover a ampliação e 
a manutenção das capacidades 
funcionais de jovens e adultos com 
deficiência por meio da produção 
artística e do acesso aos espaços 
culturais da cidade de São Paulo. O 
projeto foi inicialmente adaptado 
para o modelo online em virtude 
da pandemia da Covid-19 e logrou 
aos beneficiários, tours virtuais a 
museus e acompanhamento das 
oficinas via plataformas digitais.
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Linha do Tempo 
do Projeto

10

Encontros online para 
produção artística - 1º ano

9

 Visitas virtuais a 
museus e instituições 
culturais garantindo o 
distanciamento social 

devido a Covid-19 – 1º ano

Contratação de 
equipe

1 2 3 4 5

678

12 13 1411

Elaboração de 
planejamento artístico/

cultural

Compra de materiais, 
organização/adaptação 

de espaço físico

Articulação com 
pais e responsáveis

Planejamento 
educacional e cultural 
do 1º ano com equipe

Divulgação e 
captação de 

participantes para 
o projeto

Inscrição dos 
participantes

Entrega de kits com 
materiais artísticos e 

uniformes

Planejamento 
educacional e cultural do 

2º ano com equipe

Visitas e encontros para 
produção artística – 2º ano

Mostra com os registros das 
visitas e produção artística 

oriunda dos encontros

Registro e produção de relatório 
final com apresentação dos 

resultados do projeto

Estamos
aqui
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Para curtir e compartilhar

Marcelo experimenta diferentes técnicas de 
impressão na oficina de estêncil. 

Na oficina de colagem, Edilson cria um 
trabalho a partir do tema “Cidade Ideal”. 

Guilherme investiga elementos da linguagem 
do Grafite na oficina Arte Urbana e 
Identidade.
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Thiago, em oficina do Cidade Inclusiva. Gustavo com seu trabalho criado a partir de composições 
com tinta guache, na oficina de estêncil do Cidade Inclusiva. 

Senielly reproduz a planta baixa de sua casa em oficina do 
projeto Cidade Inclusiva. 

Na oficina percurso com linhas, do projeto Cidade Inclusiva, 
Adriano realiza suas experimentações.
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Na oficina do projeto Cidade Inclusiva, Ulisses explora a identidade através dos símbolos e de diferentes técnicas de pintura.

Pedro Henrique explora elementos do grafite na oficina sobre arte 
urbana, o participante desenha as letras do seu nome com diferentes 
cores, formas e texturas.

Carolina registra suas impressões após participar de uma visita virtual 
ao Museu Frida Kahlo.
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Márcia em atividade realizada após visita virtual à exposição ´´Leonardo da Vinci – 500 anos 
de um gênio`` no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Protagonismo que 
transforma

As oficinas são compostas por 
práticas que desenvolvem e trans-
formam realidades por meio do 
olhar artístico. A jornada do proje-
to pode transcorrer muitas etapas, 
dificuldades e vitórias. Algumas 
vezes, a equipe de profissionais 
precisa dar um passo além para 
promover a inclusão. 

Dentre as turmas artísticas, a 
história de Marcia ganhou desta-
que no projeto Cidade Inclusiva.  
No princípio das oficinas, a família 
da beneficiária não tinha o interes-
se de participar das atividades, e 
consequentemente, Marcia tam-
bém não. 

As justificativas para a omis-
são do envolvimento faziam re-
ferência a sua deficiência. Era co-
mum a equipe escutar afirmações 
como: “minha filha não enxerga 
muito bem, minha filha não sabe  
falar, vocês não conseguirão en-
tender o que ela diz, sua audição  
é prejudicada”. 

Com olhar atento e a metodo-
logia adequada, os profissionais 
incentivaram a família a tentar 
pequenos passos em direção à au-
tonomia da participante. Esse es-
tímulo se converteu em confiança 
à medida que a família pôde com-
partilhar o “caderno de desenho” 
da participante, seu objeto mais 
significativo de expressão.

Marcia é uma beneficiária com 
dificuldades na comunicação ver-
bal e baixa visão, por isso apren-
deu a comunicar-se por meio de 
Libras e formas ilustradas. Até 
mesmo suas palavras são escritas 
por letras desenhadas.  Hoje, sua 
mãe expõe com grande apreço o 
que a filha desenvolveu durante a 
semana e participa de forma ativa 
e emocionada dos encontros mar-
cados, junto a outras famílias. 

Exemplos de resiliência, per-
sistência e paciência, Marcia e 
sua família evidenciam que pas-
sos pequenos podem levar a  
grandes caminhos. 
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Progresso em movimento

O projeto Cidade Inclusiva pro-
move o desenvolvimento de capa-
cidades em jovens e adultos com 
deficiência, promovendo a auto-
nomia dos beneficiários pelo ter-
ritório urbano e por seus espaços 
e instituições culturais, por meio 
da criação artística e acesso a bens 
culturais em diversas instituições 
espalhadas pela cidade. 

Devido a pandemia da Co-
vid-19, os métodos inicialmente 
previstos foram adaptados para 
recriar estratégias capazes de de-
senvolver as capacidades e habili-
dades, mesmo em formato digital, 
mantendo o objetivo essencial de 
promover a evolução dos partici-
pantes, ainda que de maneira dife-
rente do desenho inicial.   

 As visitas aconteceram remo-
tamente por meio de serviços de 
exposições online oferecidos por 
determinados museus e galerias. 

O desenvolvimento de inteli-
gências múltiplas, tais como: es-
pacial, interpessoal e intrapessoal 
foram observadas ao longo do 
projeto.  O aprendizado das ofici-
nas é um processo construído no 

Romeu em uma etapa de apropriação de habilidades necessárias aos objetivos do projeto. 
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núcleo individual e visa a formação 
de vínculos com o grupo e com a 
comunidade.

Algumas propostas foram dire-
cionadas para promover e acom-
panhar a autonomia conforme os 
padrões do (Idok – pedagogia): a 
orientação espacial, a comunica-
ção, o tempo de atenção e concen-
tração, superação de etapas que 
visam a construção do processo de 
aprendizagem e a apropriação de 
habilidades necessárias aos objeti-
vos do projeto.  

 Dentre os fatores de desen-
volvimento humano trabalha-
dos, destacam-se:  

1. Habilidades psicomotoras: 
estimuladas por meio de jogos de 
curta duração com atividades que 
trabalham itens como lateralidade, 
noções espaciais (em cima, embai-
xo, ao lado, perto, longe, dentro, 
fora). Os conceitos trazem a per-
cepção de identidade individual 
para que, posteriormente, o bene-
ficiário possa se sentir como parte 
do grupo coletivo.   

2. Habilidades cognitivas: in-
centivadas com a execução de 
tarefas (raciocínio lógico, estraté-
gico, tomadas de decisões e reso-
lução de problemas). A proposta 
inclui o acesso e uso correto dos 
equipamentos tecnológicos, ma-
nejo e operação como o uso do 
mouse, teclado, o abrir e fechar 
microfones por meio de exercícios 
e dinâmicas.

Impossibilitados de se locomo-
verem pela cidade de maneira físi-
ca, outra proposta ganhou forma: 
a mobilidade virtual. Os desloca-
mentos são realizados por meio 
das ferramentas disponíveis (Goo-
gle Maps/ Google Earth/ Google 

Street View), que foram apresenta-
dos aos participantes no decorrer 
das atividades. Ferramentas de ex-
ploração e conhecimento sobre a 
cidade com o objetivo de localizar 
os entornos, reconhecer os territó-
rios, além de conhecimento espa-
cial – e muitas vezes foram aliadas 
no processo de exploração local 
para além da cidade. 

Participantes em atividade sobre exploração 
da cidade 

A memória e a inteligência es-
pacial dos participantes, também 
são ativadas, reconhecendo luga-
res que já visitaram, e até mesmo 
criando mapas mentais. A amplia-
ção do uso desses recursos e fer-
ramentas tecnológicas aumentou, 
inclusive, o repertório de acessibi-
lidade à tecnologia. 

3. Linguagem: a linguagem é 
essencial quando pensamos em 
desenvolvimento. Nesse projeto, 
dentro do ambiente virtual, es-
sas possibilidades foram amplia-
das.  Os beneficiários puderam 
se expressar por meio de lingua-
gem verbal (microfone), Libras 
e escrita em chat e grupos de 
WhatsApp, além dos desenhos, 
pinturas ou outras formas de  
expressão artística.

A metodologia pedagógica 
teve a sensibilidade de não utili-
zar somente símbolos alfanumé-
ricos, procurando soluções com o 
uso de cores, imagens, ilustrações,  
objetos de casa ao cotidiano de 

uma casa, ampliando o estímulo 
sensorial dos participantes, esten-
dendo as possibilidades sensoriais 
que em um primeiro momento 
não eram contempladas, como 
o tato, olfato e paladar. A estimu-
lação sensorial foi fundamental 
e as respostas recebidas a esses 
estímulos são encaminhadas de 
diferentes formas, estabelecendo 
uma comunicação pessoal e dire-
cionada entre os beneficiários e os 
profissionais da equipe de maneira 
muito mais focada e direta.   

4. Adaptação: o fato dos partici-
pantes estarem em suas casas per-
mite às famílias perceberem um de-
senvolvimento na mobilidade que 
em outro contexto, poderia passar 
despercebido. Pegar o material 
que irá utilizar na oficina, arrumar 
seu espaço de trabalho, organizar 
e guardar sozinho os materiais 
após o término das atividades de 
forma autônoma são exemplos de  
desenvolvimento notáveis. 

A concentração e tempo de 
permanecia nas oficinas tam-
bém ganham destaque na mo-
dalidade virtual. Os resultados de 
adesão confirmam que os parti-
cipantes compreendem a impor-
tância da oficina e a destacam 
como um compromisso parte de 
suas rotinas. 
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O grande desafio

Com a migração das ativida-
des para o formato remoto, de-
vido a pandemia, as oficinas do 
projeto passaram a acontecer de 
forma online. O grande desafio 
nesse período consistiu na ade-
quação das ações presenciais para 
esse novo formato remoto. As es-
tratégias e metodologias foram  
redesenhadas para alcançar os  
objetivos primordiais e desenvol-
ver autonomia e habilidades dos 
beneficiários por meio de práticas e  
processos artísticos. 

Inicialmente, o novo formato 
parecia ser algo limitante, porém, 
revelou-se como uma possibilida-
de fértil e potente, capaz de que-
brar barreiras geográficas e ofere-
cer acesso a obras e instituições 
de difícil ingresso para visitação  
nesse contexto.

Em uma das experiências, o 
contingente reduzido da equipe 
teve a oportunidade de fazer uma 
visita guiada à exposição “Leonar-
do da Vinci – 500 anos de um gê-
nio” no Museu da Imagem e Som 
(MIS Experience). O propósito da 

visitação foi capacitar e aprimo-
rar os profissionais para a cons-
trução de uma oficina online com 
imagens e aspectos do espaço  
físico do museu. 

O roteiro artístico explorou a 
vida e obras de Leonardo da Vin-
ci com riqueza de detalhes pouco 
conhecidos do público em geral. A 
adaptação e compartilhamento da 
experiência para os beneficiários 
gerou engajamento e participação 
nas atividades propostas com au-
tenticidade e entusiasmo. 

Visita imersiva a exposição “Leonardo da Vinci: 500 anos de um gênio” no MIS experience com a equipe de instrutores do Instituto Olga Kos para 
a construção de oficina temática.
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Réplicas dos projetos 
desenhados por 
Leonardo da Vinci 
expostos no museu.
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Agradecimento

Diego Elias Santana Duarte - Coordenador geral do CIEJA Campo Limpo .

A experiência com o IOK é um 
acalanto em nossos corações, uma 
atenção à nossa comunidade, nos-
sos familiares. Nossos educandos e 
educandas já fazem parte da histó-
ria do CIEJA Campo Limpo há mui-
tos anos, em busca de uma educa-
ção inclusiva e transformadora. 

Fico esperançoso sempre pela 
renovação e a possibilidade de no-
vos projetos. 

Vida longa ao IOK!
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Oficina online do projeto.

CIDADE INCLUSIVA – 
MOBILIDADE E AUTONOMIA 
é um projeto que possui íntima 
ligação ao conceito do exercício 
da cidadania. Ocupar a cidade, 
observar a arquitetura, participar 
de seus espaços artísticos de forma 
inclusiva é um direito de cada um 
de nós. 

Agradecimento IOK

Agradecemos com muita 
satisfação o empenho dos pro-
fissionais em ação e aos parcei-
ros e patrocinadores por con-
tribuir com essa causa e com o 
desenvolvimento de inúmeras  
pessoas.
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SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

M inistér io  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

Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo

É a mais alta comenda do Poder Legislativo 
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurí-
dicas que contribuem para o desenvolvimento 
social cultural e econômico do Estado de 
São Paulo.

Prêmio Movimento 
Você e a Paz

4ª edição do Movimento Você e a Paz – 
Criado e idealizado pelo médium e orador 
espír i ta  Divaldo Franco,  a  inic iat iva existe 
desde 1998 e é uma atividade sem cono-
tação religiosa ou política, que tem como 
propósito central desenvolver a cultura de 
paz por meio da conscientização quanto à 
necessidade de se contribuir para a con-
quista de um mundo com mais harmonia, 
tolerância, respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA Doar

O IOK foi selecionado como uma das 100 
melhores ONGs do Brasil em 2017 de acordo 
com os padrões de gestão e transparência. 
É uma ONG pra se DOAR, e alcançou a ad-
miração e o apoio das pessoas.

Voto de Júbilo

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo 
homenageou o Instituto Olga Kos com o 
Voto de Júbilo e Congratulações pelos rele-
vantes ser viços prestados às pessoas com 
deficiência intelectual,  par t icularmente 
Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer 
de Inclusão Social

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

Prêmio ABCA 2015

Reconhecendo a contribuição, para a cul-
tura nacional,  de críticos, artistas, pes-
quisadores, instituições e personalida-
des 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 dis-
tribuído a personalidades do meio artístico. 
Todas as categorias de premiação possuem 
o nome de um crítico de reconhecida con-
tribuição para a cultura e as artes plásticas 
brasileiras.

Prêmio LIF 2013

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela 
Câmara de Comércio França-Brasil  com o 
objetivo de estimular, por meio do desta-
que e  v i s i b i l i d a d e  d a d o s  a o s  p ro j e to s 
i n s c r i to s ,  s o b re t u d o  a o s  ve n ce d o re s , a 
cr iação e/ou multipl icação de iniciat ivas 
que promovessem uma transformação em 
prol de melhores condições para as pes-
soas e a sociedade. O Instituto Olga Kos 
conquistou o 3º lugar da categoria “Apoio 
às Comunidades Locais” do XII Prêmio LIF.

Prêmio Areté

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

II  Encontro Cultural – Laços 
de Amizade Espaço K

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em 
parceria com o Ministério da Cultura e o 
Banco Safra homenageou o Instituto Olga 
Kos como uma das 10 entidades ajudadas 
pelo projeto.

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte, realizada na sede da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo – 
FIESP, premiou o Presidente do Instituto 
Olga Kos de Inclusão Cu l t u ra l  ( I O K ) ,  Wo l f 
K o s ,  n a  c a te g o r i a  M a i o re s  A m i g o s  d o 
E s p o r te  –  Pe s s o a  Fí s i c a .

Prêmio Destaque do Ano 2017

O objetivo do Prêmio é estimular a imple-
mentação de práticas inclusivas e apri-
morar a gestão de polít icas públicas,  em 
especial  na atuação com os municípios 
paulistas com ações i n c l u s i v a s  v o l t a -
d a s  a o  s e g m e n t o  d a s  p e s s o a s  c o m 
d e f i c i ê n c i a .  O IOK, além de ser um dos 
finalistas de ações inclusivas 2017, ganhou 
na categoria Destaque do Ano pela plura-
lidade cultural e esportiva para pessoas 
com deficiência.

Medalha Anchieta

A Medalha Anchieta é a maior honraria da 
cidade de São Paulo. O prêmio,  sempre 
acompanhado do Diploma de Gratidão 
da Cidade de São Paulo,  é  concedido a 
personalidades e a instituições que, por 
meio de suas trajetórias, conquistaram a 
admiração e o respeito do povo paulista-
no.

Prêmio Chico Xavier

O prêmio foi instituído em março de 2013, 
homenageando pessoas e entidades que 
se destacam por atos e obras de amor ao 
próximo e de estímulo à elevação do es-
pírito humano. A premiação visa ações 
que propiciem o engrandecimento e a har-
monia nas relações entre os indivíduos na 
sociedade.

Prêmio Selo de Qualidade

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo (SELJ ) destaca os pro-
jetos pelo nível de excelência demonstrado 
na apresentação, execução e prestação de 
contas, atingindo alto grau de confiabilidade em 
conformidade com os critérios técnicos defi-
nidos no programa de incentivo ao esporte.

Salva de Prata

No ano de 2014, a Câmara Municipal de 
São Paulo outorgou Salva de Prata ao 
Instituto Olga Kos. A homenagem deve-se 
à realização de re levantes  ser v iços  pres-
tados à  sociedade paul istana,  ao d e s e n -
vo l ve r  p ro j e to s  a r t í s t i co s  e  e s p o r t i vo s , 
o s  q u a i s  v i s a m  f a c i l i t a r  o processo de 
inclusão social  e  cultural,  a lém de contr i-
buir  para a melhoria da qualidade de vida 
de pessoas com deficiência intelectual, 
principalmente Síndrome de Down.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a 
personalidades, grupos artísticos, iniciati-
vas e instituições que se destacaram por 
suas contribuições à Cultura brasileira em 
2009.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 
2010

O Ministério da Cultura contemplou o Ins-
tituto Olga Kos de Inclusão Cultural como 
Pontão de Cultura através do programa 
Cultura Viva.

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

O Prêmio é uma homenagem concedida 
anualmente pela Câmara dos Deputados, a 
empresas, entes federados (União, Estados 
e Municípios),  entidades (ONGs, OSCIPS) 
ou personalidades que tenham real izado 
ações em prol  da inclusão de pessoas 
com deficiência ou sejam, elas próprias, 
exemplos de vida e superação.

Pela Arte se Inclui

A Secretaria de Estado da Cultura, por 
meio de sua Assessoria de Cultura para 
Gêneros e Etnias, lançou em 2001 a cam-
panha “Pela Arte se Inclui”. O Instituto Olga 
Kos está entre os escolhidos, f a z e n d o  p a r -
t e  d o  l i v r o  q u e  r e ú n e  e xe m p l o s  d e  q u e 
a  a r t e  t a m b é m  pode ser um meio para a 
inclusão social deste segmento da popu-
lação.

Prêmio Brasileiro de 
Excelência Gráfica IPSIS

O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º 
Prêmio Excelência Gráfica IPSIS “Fernando 
Pini” 2018, na categoria livros culturais e 
de artes, no produto, Livro Caretas Mara-
gojipe - Fotógrafo João Farkas.

Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade

Fomos reconhecidos pelas boas práticas 
de gestão da diversidade e promoção dos 
direitos humanos atráves do projeto Kara-
tê -  Esporte de Respeito.

Prêmio Funarte Respirarte 

O vídeo “Alma Inclusiva”,  produzido em 
2020, rendeu ao Instituto Olga Kos o 
prêmio Funarte Respirarte na categoria 
Artes Integradas. A láurea anual abarca 
manifestações artísticas inéditas em di-
ferentes segmentos e tem como intuito a 
promoção da arte e de vertentes culturais 
em todas as regiões do país.

Prêmio Empreendedores e
Inovadores – 2020

O grupo FJR homenageou o empresário 
Wolf Kos, presidente do Instituto Olga 
Kos, com o título “Empreendedores 
Inovadores” de 2020. A condecoração 
é uma resposta a dedicação, empenho 
e advocacy que o empreendedor social 
realiza na instituição desde sua fundação, 
em 2007.

Selo de Acessibilidade 
Arquitetônica

Atribuído a edificações, espaços, 
transportes coletivos,  mobiliários e 
equipamentos urbanos, indicando 
que são adequados e acessíveis para 
pessoas com deficiência.  É concedido 
pela Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência (SMPED).
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RESULTADOS IOK!
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