
SOAR NO COMPASSO DA INCLUSÃO
Vigência do projeto: 05/2021 | 04/2022 
Número de beneficiários: 30

 2ª Edição 



Promovendo a Inclusão

 

Promovendo a Inclusão

2

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.

SOBRE O IOK

Participante em atividade durante oficina presencial do projeto.
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SOBRE O PROJETO 

SOAR – NO COMPASSO DA INCLUSÃO é um projeto composto 
por oficinas de música com o propósito de promover a inclusão so-
ciocultural de pessoas com e sem deficiência em contextos de vul-
nerabilidade 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 rea-
lidade de grupos e indivíduos. A linguagem musical permite a 
produção coletiva que propicia o desenvolvimento de aspectos 
cognitivos e afetivos. Engrandece também, as habilidades sociais, 
interpessoais e oferece ferramentas para o autoconhecimento po-
sitivo e elevação da estima.

 Participante cria formas a partir de rítmos musicais. 
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LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Inscrição dos 
participantes

1 2 3 4

5

Formalização de Termos 
de Consentimento e 

Autorização de Uso de 
Imagem

Contratação de 
profissionais e 

serviços

Realização das Oficinas 
e Atividades práticas

Ensaio geral e 
adequação técnica 

para o local da 
apresentação final

67

Seleção e locação 
para o evento de 

apresentação final

Realização da 
apresentação final

Estamos
aqui

 Participantes durante exercício de pintura. 
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O PROJETO EM NÚMEROS

Menores de 
10 anos

1 1

7
8

12

1

11 a 15 
anos

16 a 20 
anos

21 a 25 
anos

26 a 30 
anos

Mais de 30 
anos

Masculino - 17 participantes

Feminino - 13 participantes

FAIXA ETÁRIA

GÊNERO
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

AVA L I AÇ ÃO

O processo de avaliação nas oficinas 

acontece por meio de instrumentos 

personalizados, criados para a deman-

da do Instituto Olga Kos pelo departa-

mento 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 desen-

volvimento humano trabalhados nas 

oficinas culturais, como expressivida-

de, comunicação e cooperação, bem 

como os fatores específicos às áreas 

profissionais atuantes nos projetos, 

como pedagogia, artes visuais, músi-

ca e psicologia. 

M O N I TO R A M E N TO

O monitoramento ocorre de modo longitudinal, ao início e ao 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. 

 Práticas percussivas durante oficina presencial. 



Promovendo a Inclusão

 

Promovendo a Inclusão

8

A CONSTRUÇÃO

Neste momento do projeto, o en-

foque foi em uma abordagem aco-

lhedora para conhecê-los melhor, 

integrar a turma com a equipe e com 

os próprios colegas, desenvolvendo 

experiências individuais e coletivas 

através da música e das artes visuais.

Foi dada ênfase nesse acolhimento, 

procurando conhecer cada um dos 

beneficiários, suas características físi-

cas e de personalidade, gostos pes-

soais, opiniões, percepções do meio, 

de si e do outro, sempre estimulando 

um aumento de repertório e de lin-

guagem, além da ampliação da con-

centração e do tempo de atenção de-

rivada desses momentos.

As atividades voltadas às artes visuais 

foram baseadas nas vivências sono-

ras, proporcionando um desenvolvi-

mento de forma conjunta de ambas 

as linguagens, uma ampliando as pos-

sibilidades da outra.

Foi solicitado que se desenhassem e 

aos outros também, fazendo com que 

se observassem de maneira mais de-

talhada. Nos aquecimentos dessas ati-

vidades, o espelho foi um importante 

aliado e desenvolvido de maneira 

muito interessada e curiosa, estrutu-

rando a percepção de identidade (in-

dividual e coletiva). Foram realizados 

também jogos de ritmo e de musica-

lização, que sempre são muito bem 

aceitos por todos.

Na sequência desse planejamento, 

a cada semana foram apresentadas 

as características dos sons (intensi-

dade, volume, timbre e duração) e 

os beneficiários foram convidados a 

desenharem as representações grá-

ficas dessas características, fazendo 

o gancho para a interação com a 

música, que é o principal norteador 

de nossas atividades.

O grupo é muito musical e com 

gostos variados, o que propicia um 

universo amplo de repertório.

Nas artes visuais exploraram diver-

sos materiais, escolhendo possibi-

lidades artísticas para a construção 

de seus “livros de artistas” como re-

gistro de suas expressões autorais, 

sempre conversando sobre “o que 

é arte”. Isso tudo de maneira muito 

descontraída e espontânea, marcas 

desses encontros. 

 Experimentações com cores, formas e rítmos. 
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ACONTECE

Após a fase inicial dessa estruturação e formação dos grupos do Soar, já é 

possível vislumbrar novas diretrizes para o projeto.

Até aqui, foram convidados a perceber os sons e suas possibilidades para a 

construção de todo o processo pedagógico e seu percurso.

E daqui para frente, a cada semana, vamos agregando novas camadas nesse 

processo e propondo uma composição sonora, construída de maneira cole-

tiva pelos próprios beneficiários com a orientação dos instrutores da equipe.

Nessa fase também foi proposta uma atividade externa! Beneficiários e equi-

pe foram ao MIS (Museu da Imagem e do Som), onde todos puderam explo-

rar o ambiente do museu e ao mesmo tempo, interagirem entre si como 

grupo, socializando de maneira muito positiva.

Os beneficiários aproveitaram cada 

momento dessa atividade, vibran-

do a cada descoberta no ambiente 

e muito interessados também pelo 

trajeto, onde foram levados a perce-

berem as paisagens, os monumen-

tos, expressões de arte urbana além 

os sons de uma grande cidade como 

São Paulo.

Os resultados desse tipo de atividade 

são extremamente benéficos! Vê-los 

interessados e se apropriando de 

espaços culturais como indivíduos 

e como grupo, podendo trocar im-

pressões sobre o que viram e apren-

deram, foi sem dúvida, uma questão 

muito positiva observada pela equi-

pe, que entende que essas saídas 

promovem a inclusão sociocultural 

dessas pessoas, ativando inclusive, a 

participação comunitária e a percep-

ção do pertencimento social.

 Exercício de composição sonora. 
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GALERIA DE FOTOS

 Atividade em oficina presencial. 

 Visita ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo. 
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 Atividade de desenho.  Práticas percussivas durante oficina presencial. 

 Aquecimento realizado no início da oficina. 
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ACOMPANHE O QUE ESTÁ 
ROLANDO NO PROJETO

Padlet: https://padlet.com/padolgakos/8mafnlmzpabijfeb

Site: https://institutoolgakos.org.br/projeto/soar-no-compasso-da-inclusao/
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SOMOS VENCEDORES

Prêmio Areté

Apoio a eventos culturais em rede, Ministério 
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 Empresár io Amigo do 
Esporte,  realizada na sede da Federação das 
Indústr ias do Estado de São Paulo – FIESP, 
premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de 
Inclusão Cultural (IOK), Wolf Kos, na categoria 
Maiores Amigos do Esporte – Pessoa Física.

Prêmio Destaque do Ano 2017

O  o b j e t i v o  d o  P r ê m i o  é  e s t i m u l a r  a 
implementação de práticas inclusivas e aprimorar 
a gestão de políticas públicas, em especial na 
atuação com os municípios paulistas com ações 
inclusivas voltadas ao segmento das pessoas com 
deficiência. O IOK, além de ser um dos finalistas 
de ações inclusivas 2017, ganhou na categoria 
Destaque do Ano pela pluralidade 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 paulistano.

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 espírito humano. 
A  premiação v isa  ações  que propic iem o 
engrandecimento e a harmonia nas relações 
entre os indivíduos na sociedade.

Prêmio Selo de Qualidade

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela 
Secretaria de Espor te,  Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo (SELJ ) destaca os projetos 
pelo nível  de excelência  demonstrado na 
apresentação, execução e prestação de contas, 
at ingindo alto  grau de conf iabi l idade em 
conformidade com os critérios técnicos definidos 
no programa de incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural

R e c o n h e c i m e n t o  d o  G o v e r n o  Fe d e r a l  a 
personalidades, grupos ar tísticos,  iniciativas 
e  inst ituições que se destacaram por suas 
contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 
2010

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

Prêmio Cultura e Saúde

Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional 
de Cultura,  Educação e Cidadania – Cultura 
Viva em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de 
Inclusão Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” 
na região Sudeste

Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo

É a mais alta comenda do Poder Legislativo 
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurídicas 
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 espírita Divaldo 
Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma 
atividade sem conotação 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 
conquista 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 admiração 
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 relevantes 
serviços prestados às pessoas com deficiência 
intelectual, particularmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer 
de Inclusão Social

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

Prêmio ABCA 2015

Reconhecendo a contribuição, para a cultura 
nacional,  de críticos,  ar tistas,  pesquisadores, 
inst i tuições  e  personal idades atuantes  na 
área das artes visuais,  a Associação Brasileira 
dos Críticos de Arte instituiu, em 1978, com o 
patrocínio da FUNARTE, um Prêmio Anual,  em 
formato de um troféu. Desde então, vem sendo 
distribuído a personalidades do meio artístico. 
Todas as categorias de premiação possuem o 
nome de um crítico de reconhecida contribuição 
para a cultura e as artes plásticas brasileiras.

Prêmio LIF 2013

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara 
de Comércio França-Brasil  com o objetivo de 
estimular, por meio do destaque e visibilidade 
dados aos projetos inscritos,  sobretudo aos 
vencedores,  a criação e/ou multiplicação de 
iniciativas que promovessem uma transformação 
em prol de melhores condições para as pessoas 
e a sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou 
o 3º lugar da categoria “Apoio às Comunidades 
Locais” do XII Prêmio LIF.

Salva de Prata

No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo 
outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A 
homenagem deve-se à realização de relevantes 
serviços prestados à sociedade paulistana, ao 
desenvolver projetos artísticos e esportivos, os 
quais visam facilitar o processo de inclusão social 
e cultural, além de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas com deficiência 
intelectual,  principalmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

O  Prê m i o  é  u m a  h o m e n a g e m  co n ce d i d a 
anualmente pela Câmara dos Deputados,  a 
empresas,  entes federados (União,  Estados 
e Municípios) ,  entidades (ONGs, OSCIPS) ou 
personalidades que tenham realizado ações em 
prol da inclusão de pessoas com deficiência 
ou sejam, elas próprias,  exemplos de vida e 
superação.

Pela Arte se Inclui

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de 
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias, 
lançou em 2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”. 
O Instituto Olga Kos está entre os escolhidos, 
fazendo parte do livro que reúne exemplos de 
que a arte também pode ser um meio para a 
inclusão social deste segmento da população.

Prêmio 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 Maragojipe - 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 Karatê - 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 diferentes 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).




