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SOAR - No Compasso da Inclusão
Programa de Ação Cultural (PROAC)
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Número de Participantes: 30

SUMÁRIO

02

Sobre o IOK

03

Sobre o projeto

04

linha do tempo do projeto

05

Para curtir e compartilhar

06

Protagonismo que transforma

07

Progresso em movimento

10

O grande desafio

11

Agradecimento

12

Agradecimento IOK

SOBRE O IOK

Fundado em 2007, o Instituto
Olga Kos (IOK) é uma
organização sem fins lucrativos,
que desenvolve projetos
artísticos, esportivos e
científicos para atender,
prioritariamente, crianças,
jovens e adultos com
deficiência intelectual ou física
e, também, abre espaço para
pessoas sem deficiência em
vulnerabilidade social,
proporcionando trocas de
experiências e a inclusão.

+67

ORGANIZAÇÕES

Ao traçar sua rota, o IOK
acompanha
a trajetória do beneficiário e
sua evolução durante a realização
das oficinas, adaptando
e melhorando
as metodologias por intermédio
de pesquisas e instrumentos
inéditos como o Indicador de
Desenvolvimento Olga Kos (Idok)
e o Índice Nacional de Inclusão
da Pessoa com Deficiência Olga
Kos (Iniok).

+ 20..000

PESSOAS ATENDIDAS
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Os principais objetivos dos
projetos são: estimular a
autonomia
e o desenvolvimento social
da Pessoa com Deficiência
por intermédio de suas práticas;
melhorar a qualidade de vida,
ampliar os canais de
comunicação
e solidariedade e promover a
inclusão social.

+90

COLABORADORES

SOBRE O PROJETO
SOAR – NO COMPASSO DA INCLUSÃO é um projeto composto
por oficinas de música com o propósito de promover a inclusão sociocultural de
pessoas com e sem deficiência ou/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 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 positivo e elevação da estima.
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LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Inscrição dos
participantes

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
local da
apresentação
final

Seleção e locação
para evento de
apresentação final

Estamos
aqui

7
Realização da
apresentação
final
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ACOMPANHE O QUE ESTÁ ROLANDO NO PROJETO
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PROTAGONISMO QUE TRANSFORMA
Joao Vitor tem Síndrome de Down e era novato em nossos projetos. Sua primeira
experiência conosco aconteceu no Soar. Elaine, a mãe dele, procurou a equipe
depois do primeiro encontro e perguntou se o irmão de João, o Lucas, também
poderia participar do projeto, pois demonstrou interesse depois de ter visto a
primeira oficina e o quanto o irmão estava empolgado e interessado. A equipe
achou que seria muito positivo para ambos e para o grupo, pois entendemos que
essa junção de pessoas com e sem deficiência, usufruindo do mesmo espaço e
aprendizado, é a inclusão de fato!

E atualmente, é consenso, que foi uma decisão muito acertada, pois as oficinas têm sido motivo
de grande alegria, entrosamento e interação, não só dos irmãos, mas inclusive deles com o grupo. Joao
demonstra grande interesse principalmente pelas atividades de música, com preferência pelos
instrumentos de percussão e vem desenvolvendo suas noções de ritmo de maneira muito destacada,
dentro da proposta pedagógica desse módulo que é conhecer as características dos sons.
E Lucas, não somente interage com seu irmão e sim com o grupo todo, mostrando-se
atento e solícito diante das necessidades de todos, colaborando de maneira
muito comprometida para o bom desenvolvimento das atividades.
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PROGRESSO EM MOVIMENTO
A linguagem musical é o ponto central do
projeto. A complexidade prática e teórica da
arte, são vencidas por uma abordagem
acessível, desconstruída e criativa. Para uma
metodologia assertiva, a equipe escolheu um
tema norteador de fácil assimilação entre os
participantes.

O

desenvolvimento

tópico
de

auxiliou

noções

e

no

práticas

inerentes ao processo musical de forma
lúdica

e

interativa,

permitindo

que

os

seguintes conceitos fossem abordados:
Identificação

Sonora:

Habilidade

de

identificar e denominar os diferentes sons
presentes no cotidiano e na música.
Percepção

Rítmica:

Perceber

os

ritmos

existentes no cotidiano e na música, como:
andar; piscar os olhos; bater palmas; batucar
em um instrumento. Sempre considerando as
suas variações.
Compreensão Musical: Compreensão de que
a junção dos diferentes sons, somada a
variação

rítmica

desses

sons,

gera

a

musicalidade.
Repertório: Conhecimento criado por meio
do acúmulo de experiências ocorridas tanto
na oficina como fora dela.
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PROGRESSO EM MOVIMENTO
Arranjo: Desenvolvimento dos elementos musicais, tais como: Ritmo;
Harmonia e Contraponto, na organização da estrutura musical que virá
a ser uma composição.
Composição:

Capacidade

de

organização

do

arranjo

musical,

conduzindo técnicas musicais e estéticas, até a música estar pronta.
Concentração: Processo de centralização da atenção e manutenção de
energia necessária para os objetivos propostos em atividade na oficina.
Muitos desses saberes não eram familiares aos participantes no início
do projeto. A construção desse conhecimento se formou ao longo da
jornada. Cada conceito central foi abordado de forma isolada a partir de
um minucioso planejamento da equipe. Devido ao contexto pandêmico,
foi necessário realizar uma adaptação no planejamento para que, caso
fosse necessário, as oficinas pudessem ser acessadas remotamente.
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PROGRESSO EM MOVIMENTO
A equipe de profissionais redesenhou a metodologia
das atividades, lançando mão de diversos recursos
para manter o interesse e atenção dos participantes.
As adaptações incluíram a gravação de vídeos curtos
com demonstração de conteúdo prático/teórico, que
pudessem

ser

respondidos

realizando

as

propostas,

pelos
em

participantes

qualquer

lugar,

inclusive, assistindo os vídeos em casa via plataforma
do Youtube. Além disso, os encontros semanais
foram parte fundamental para a prática coletiva e
para que as dúvidas trazidas pelos participantes
fossem sanadas pelos instrutores.

Os resultados foram colhidos semanalmente. A
assiduidade

dos

positivamente

a

beneficiários
todos

da

equipe.

surpreendeu
A

gradual

adaptação ao projeto atrelada a frequência nas
oficinas, frases rítmicas executadas com qualidade,
seja nos instrumentos, percussão corporal ou
mesmo no canto confirmaram a sintonia e ritmo das
oficinas e se manteve de maneira proveitosa e
satisfatória.
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O GRANDE DESAFIO
Ao decorrer dos últimos meses, diante do Podemos olhar para trás e entender que a
grande desafio que é desenvolver o projeto em proposta aconteceu de maneira muito positiva,
meio a uma pandemia e toda a reorganização possibilitando

que

esses

participantes

do espaço que demanda dessa situação, absorvessem o conteúdo artístico pedagógico
manter as atividades interessantes e atraentes proposto, saindo de cada encontro com a certeza
aos participantes foi um ponto bem pensado de que todos se estruturaram diante de um novo
aprendizado.

por toda a equipe.
Proporcionar

momentos

de

alegria

descontração

e

ao

aprendizagem

e

estruturação,

mesmo

tempo
onde

e
de
eles

pudessem realmente aproveitar ao máximo
cada

atividade

proposta

e

ainda

assim,

mantendo os protocolos sanitários de distância
mínima, uso de álcool em gel de maneira
constante até tornar-se um hábito, o bom uso
dos materiais de maneira individual em um
ambiente onde o coletivo era tão importante,
sem dúvida foi uma de nossas conquistas
nesse período!
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AGRADECIMENTO
O SOAR foi uma alegria na vida da Isabelle! O projeto é tão musical e animado
como ela ama e até desmistificou o pensamento que ela tinha de que desenhar
era coisa de criança!
As manhãs de oficinas, trouxeram alegria, leveza, relaxamento, interação, música,
imaginação e muita animação!
Isabelle amava os encontros e visivelmente está mais desinibida, confiante e
participativa.

Somos do Acre e viemos para cá em busca de atividades que proporcionem uma vida
melhor para minha filha e se eu imaginasse que encontraria tanta gente e projetos
bacanas, eu teria me preocupado menos com a adaptação da Isabelle
aqui em São Paulo.
De coração... nós amamos ter encontrado vocês do Instituto Olga Kos!!
Serei eternamente grata por ter encontrado vocês!! ”
Maria Izabel Maia, mãe da beneficiária Isabelle Maia Silva.
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AGRADECIMENTO EQUIPE IOK

"Tem sido uma experiência preciosa participar do projeto Soar!
Conviver e criar junto aos participantes, utilizando as artes plásticas e a música como
elo de ligação entre nós, torna cada encontro único, instigante e prazeroso.
Aprendo com os participantes todos os dias, motivado pela certeza de que as propostas
que apresentamos são recebidas com interesse e desenvolvidas com uma "seriedade divertida".
Essa diversão levada à sério, promove evolução e aprendizados cotidianos, sutis, porém marcantes.
Compartilhamos nossos saberes e aprendemos com o grupo ainda mais do que podemos ensinar."

Marcus Vinicius - Instrutor de Artes Visuais
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ACOMPANHE O QUE ESTÁ ROLANDO NO PROJETO

PARA CURTIR E COMPARTILHAR

https://www.flickr.com/photos/artesiok/collections/72157720072916770/

DIA 31/01/2022 - SOAR - CORRENTE LIBERTADORA TURMA 2 | FLICKR

HTTPS://INSTITUTOOLGAKOS.ORG.BR/PROJETO/SOAR-NO-COMPASSO-DA-INCLUSAO/
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