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+ 20.000

Sobre o IOK

+67 +90
ORGANIZAÇÕES PESSOAS ATENDIDAS COLABORADORES

Fundado em 2007, o Instituto 
Olga Kos (IOK) é uma organização 
sem fins lucrativos, que desen-
volve projetos artísticos, espor-
tivos e científicos para atender,  
prioritariamente, crianças, jovens 
e adultos com deficiência intelec-
tual ou física e, também, abre es-
paço para pessoas sem deficiência 
em vulnerabilidade social, propor-
cionando trocas de experiências 
e a inclusão.      

Ao traçar sua rota, o IOK acom-
panha a trajetória do beneficiário e 
sua evolução durante a realização 
das oficinas, adaptando e melho-
rando as metodologias por inter-
médio de pesquisas e instrumen-
tos inéditos como o Indicador de 
Desenvolvimento Olga Kos (Idok) 
e o Índice Nacional de Inclusão  
da Pessoa com Deficiência Olga 
Kos (Iniok). 

Os principais objetivos dos 
projetos são: estimular a auto-
nomia e o desenvolvimento so-
cial da Pessoa com Deficiência 
por intermédio de suas práticas; 
melhorar a qualidade de vida, 
ampliar os canais de comunica-
ção e solidariedade e promover a  
inclusão social.

Matheus em exercício corporal.
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60
Um Passo para a Inclusão é um 

projeto de produção de um es-
petáculo de dança composto por 
coreografias criadas e executadas 
por pessoas com deficiência e em 
situação de vulnerabilidade. Como 
produto principal, a turma desen-
volverá uma série de ensaios aber-
tos e uma mostra final. Todos com 
entrada franca.

TRAJETÓRIA DO PROJETO 

Sobre o Projeto 

Caio na primeira oficina presencial antes da pandemia.

Beneficiários
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LINHA DO TEMPO

10

Ensaio geral e adequação 
técnica do local da 

apresentação (materiais, 
luz, cenografia)

9

Produção e 
efetivação da 

ação formativa 
– encontro de 
capacitação

 Inscrição dos 
participantes nos 
grupos de dança

1 2 3 4 5

678

1211

Assinatura dos Termos 
de Consentimento e 
Autorização de Uso 
de Imagem dos pais 

ou responsáveis pelos 
participantes do projeto

Contratação 
de equipe 

multidisciplinar

Criação das 
coreografias

Contratação de 
serviços e compra 
de materiais para 

todas as atividades 
do projeto

Produção da 
apresentação de 

coreografias criadas 
pelos grupos com 

figurino e adereços

Seleção e locação 
de auditório para 

a realização da 
apresentação do 

evento

Realização de 4 
ensaios abertos

Realização do 
espetáculo de 
dança (evento)

Edição e entrega 
de relatório final 
com videoclipe

Estamos
aqui
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PARA CURTIR E 
COMPARTILHAR

Gabriel participa de atividade sobre as articulações do 
corpo realizando movimentos circulares com a cabeça.

Tamires dobrando e esticando os dedos das mãos 
em atividade sobre as articulações do corpo.

Isabeli em aquecimento e sensibilização 
dos músculos da face.
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 Larissa em movimentos com os braços em proposta de 
alongamento envolvendo as diferentes partes do corpo.

Gabriel em atividade de estímulo 
a percepção da respiração.

Bruna pratica a improvisação ao realizar movi-
mentos espontâneos a partir de uma música.

Dudu em um dos encontros online trabalhando 
expressões com diferentes partes do corpo.

Pedro realiza movimentos com os braços 
a partir de diferentes músicas.
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Marili dança com um objeto de sua 
escolha em atividade da oficina.

Exercícios de ativação e conscientização dos movimentos dos pés. 

Exercícios de ativação e conscientização 
dos movimentos dos pés. 
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Cada beneficiário recebeu um manequim articulado de madeira para que fosse pintado ao 
longo do projeto. A pintura era realizada em etapas, em correspondência a parte do corpo que 
trabalhavam a cada encontro. Ao fim do projeto os bonecos foram completamente pintados, 
gerando material para uma exposição.
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PROTAGONISMO QUE 
TRANSFORMA

Uma grande conquista alcançada ao longo do projeto, foi o envolvimento 
das famílias no processo de aprendizagem dos participantes. O estreitamento 
dos laços ocorreu com o uso das ferramentas tecnológicas durante as oficinas. 
Com as atividades em formato online, as famílias se engajaram e acompanha-
ram de perto as atividades. Um caso que se destacou nesse contexto é o do 
Neto, um participante autista de 16 anos que iniciou o projeto de forma pre-
sencial e continuou mesmo após a migração para o modelo virtual.

No processo de adaptação, o participante e sua mãe tiveram que apren-
der a manusear as plataformas utilizadas para o acesso das oficinas. Neto se 
integrou de forma muito rápida a toda turma e equipe e demonstra grande 
autonomia sobre todo o processo.

Neto, realiza a comunicação com a equipe, organiza o material e seu unifor-
me, entra sozinho nas chamadas das oficinas e realiza as atividades propostas 
pelos instrutores.

Neto preparado para a oficina .
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PROGRESSO EM 
MOVIMENTO

A equipe selecionada para a avaliação e pesquisa representou as áreas 
da pedagogia, dança e psicologia. O projeto também ofertou formação na 
construção de instrumentos para a coleta de dados por meio da observa-
ção sistemática dos participantes.

O instrumento utilizado é denominado “Indicadores de Desenvolvi-
mento Olga Kos” (Idok). Em caráter excepcional foi utilizada uma versão 
adaptada com o formato reduzido buscando adequação ao ambiente de  
oficinas remoto.

Os procedimentos para coleta de dados seguiram o calendário do pro-
jeto e a disponibilidade dos profissionais para a pesquisa, assim como os 
registros ocorreram nos últimos meses de atividade. Os resultados serão 
apresentados seguidos de breves comentários em cada gráfico.

A utilização de um instrumento de pesquisa colabora para identificação 
e definição de objetivos profissionais durante o projeto. Durante a 
construção coletiva do instrumento, a equipe de pedagogos elegeu três 
categorias essenciais para definir as contribuições da pedagogia nas 
oficinas interdisciplinares do Instituto Olga Kos, sendo elas: (1) Articulação 
com o grupo, (2) Motivação e (3) Exposição de ideias.

Sendo a pontuação máxima para cada fator o nível cinco (5), a maior 
média atingida pelo grupo foi o fator motivação, com (3,77). Esse resulta-
do demonstra que apesar da distância nas atividades remotas, os partici-
pantes mantiveram-se engajados e continuaram ampliando seus repertó-
rios de articulação com o grupo, bem como os meios para a exposição de 
ideias, fator fundamental para a pedagogia nesse processo de aprendiza-
gem e reinvenção.

 As oficinas de dança contribuíram principalmente para o desenvolvi-
mento de uma consciência corporal (3,31). Seguida pelo fator “apropria-
ção”, que significa o sentimento de pertencimento ao grupo. Essa sensação 
permite aos participantes se expressarem em ambientes coletivos com 
confiança. O fator processo criativo também apresentou uma média satis-
fatória (2,87), indicando que os beneficiários puderam experimentar e con-
ceber respostas espontâneas articulando repertório e materiais.
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 As atividades repercutem diretamente na saúde psicológica dos partici-
pantes. O processo de assimilação, o equilíbrio emocional e principalmente 
a cooperação (3,85) apresentaram médias significativas. O resultado indica 
que possivelmente, em um período de inúmeras adaptações a cooperação 
é um fator chave.

CONSIDERAÇÕES

Utilizando a dança como instrumento de inclusão, o projeto promoveu 
transformações em diferentes aspectos. Seja na aprendizagem, cultura 
artística ou desenvolvimento psicossocial, os indicadores demonstram a 
amplitude dos benefícios nas oficinas de dança, mediadas por equipes in-
terdisciplinares.

A pesquisa realizada pôde servir como parâmetro para correções de rota 
durante o projeto, particularmente no que tange a metodologia das ofici-
nas, sendo possível identificar, por meio dos instrumentos, quais fatores 
desenvolveram-se mais ou menos, viabilizando o investimento nas poten-
cialidades dos beneficiários, e atingiu um grau de excelência na qualidade 
do atendimento sócio educacional, considerando os desafios da pande-
mia. Dançar em casa, com a liberdade de nossa privacidade, compartilhan-
do a prática com a família, mesmo com as restrições do espaço físico é um 
grande aprendizado.

Apesar do contexto trazido pela pandemia, tem-se por hipótese, por meio 
de fatores como a motivação, que a saúde mental foi preservada durante 
a quarentena, quando muitas instituições de acolhimento se mantiveram 
fechadas, as oficinas online continuaram sendo um espaço de acolhimento 
e incentivo à criatividade.

Para que haja equilíbrio, há movimento. E para que este movimento seja 
inspirador, há dança.

Márcia e Fernanda em atividade pedagógica. Foto tirada antes da pandemia. 
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CONQUISTAS

O GRANDE DESAFIO 

O grande desafio do ponto de vista da equipe e dos participantes do 
projeto, foi lidar com a migração do modelo presencial para o virtual. 
A interação do grupo e a sua relação com as propostas cênicas sempre 
foram a prioridade da equipe de profissionais. A união e o companhei-
rismo foram construídos com tempo e dedicação. Ao vivenciarem o dis-
tanciamento físico, a sensação era que a ligação construída seria inter-
rompida. Com muita determinação, o formato online vigorou e a equipe 
e participantes continuam conectados.

 Novas propostas surgiram e as telas se converteram em um novo 
modo de instrução e criação. O projeto foi redesenhado para uma dança 
que é feita entre janelas virtuais em que cada participante constrói parte 
de um coletivo.

No início do projeto.
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Como irmã da Silvana, pude acompanhar e testemunhar a importân-
cia deste projeto, que foi uma janela para o mundo em tempos de iso-
lamento social. As atividades em que minha irmã participa, passaram a 
fazer parte de uma rotina que organizou sua semana e que ela esperava 
com dedicação.

Em relação às oficinas, me encantou a seriedade do trabalho em que 
era possível reconhecer um projeto fundamentado, tanto do ponto de 
vista pedagógico como no campo da dança como expressão artística.

 Parabéns a Márcia, Camila e Guga, no ofício da dança. Sem falar no 
carinho de todos!

Muitos agradecimentos e o desejo de que possamos nos encontrar 
presencialmente no próximo projeto.

AGRADECIMENTO

Silvana pronta para as atividades da oficina.
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Um passo para a inclusão repre-
sentou ultrapassar limites e reinven-
tar conexões. A construção coletiva 
de um espetáculo virtual de dança, 
traduz o sentimento de união e re-
vela a singularidade de cada partici-
pante.

Nossa gratidão a toda equipe de 
profissionais, parceiros e patrocina-
dores por promoverem a inclusão 
em um projeto inesquecível. 

Juntos fazemos a diferença! 

AGRADECIMENTO IOK

Mayara em atividade sensorial. Foto tirada antes da pandemia.

Material para trabalhar a sensibilidade.
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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).
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RESULTADOS



PATROCÍNIO

PROMOVENDO INCLUSÃO

REALIZAÇÃO


