
3º Relatório



Prezado(a) Senhor(a),

As oficinas do módulo final do projeto Cores e Formas tiveram como objetivo produzir 
uma releitura das obras do artista plástico Newton Mesquita. A obra de Newton 
Mesquita é resultante de sua formação como artista gráfico, ilustrador e arquiteto. 

O lugar preponderante do desenho, o emprego sistemático da tinta acrílica, 
as superfícies lisas (brilhantes ou opacas), os jogos cromáticos e espelhamentos 
conferem aos trabalhos aspectos de cartaz e de outdoor .

Pensando nesses aspectos do trabalho, os aquecimentos trouxeram jogos e 
atividades bem lúdicas para que a compreensão do trabalho fosse observada por 
todos os participantes e que as composições fossem próximas do trabalho dele.

Este foi um período de experimentos e preparações para a produção final. O estudo 
de cores primárias e o tempo dedicado à exploração de misturas foi essencial para 
o desenvolvimento viso motor dos participantes. Essas atividades também contribuíram 
para fatores psicossociais, como o reconhecimento de erros e a comunicação.

Compartilhamos aqui as experiências desse ciclo final e agradecemos imensamente 
pela atenção despendida e por abraçar esta causa!





PLANEJAMENTO

DAS OFICINAS DE ARTE

Módulo - NEWTON MESQUITA 

OBJETIVO GERAL:

-Trabalhar as misturas de cor e contrastes.

-Registrar a identidade de integrantes da turma 
por meio da fotografia.

-Inserir o conceito de tonalidades.

-Produzir uma tela a partir da imagem fotográfica.



Desenvolvimento
Iniciamos no mês de outubro o módulo do Newton 
Mesquita e apresentamos suas obras, os partici-
pantes demonstraram gostar das imagens e suas 
cores. Em cima dessas obras parte dos aquecimen-
tos trabalhamos a identificação de lugares em que 
as fotos foram tiradas e suposições do que poderia 
estar acontecendo em algumas delas. Também 
foi trabalhada a percepção e a memorização por 
meio de brincadeiras.















No momento da produção o foco foi a experimentação 
das várias tonalidades da mesma cor e para isso   
oferecemos para os participantes, cores, que foram 
escolhidas a gosto de cada um e em seguida branco 
para que eles tentassem todas as possibilidades 
da mesma cor sendo clareada e em seguida o 
preto para poder escurecer. A equipe percebeu 
como isso foi importante para eles, pois havia 
um encantamento toda vez que a cor nova surgia.



As primeiras atividades foram realizadas com giz 
pastel, brincando com as possibilidades de misturar 
cores e criar novas, de desenhar apenas com certo 
grupo de cores, de realizar desenhos tanto de sua 
imaginação quanto de observação dos objetos e 
lugares em volta.

Focamos as atividades no trabalho com cores: o 
que são cores primárias e secundárias, tonalidades 
diferentes da mesma cor, cores quentes e frias, 
usando as pinturas do artista como exemplo e 
preparando as etapas para a pintura da tela final.









Período do relatório: 

Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro.

Quantidade de participantes previsto: 

150 participantes
Período de execução: 

Março de 2018 a Fevereiro de 2019

Ao finalizar as telas, os participantes escolheram 
uma paleta de cores para colorir as imagens que os 
grupos escolheram para representar cada turma. 
O projeto finaliza em fevereiro, mês que as equipes 
montarão a exposição final e o relatório final que 
será impresso e ilustrado com todo o desenvolvi-
mento do projeto.







SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

Ministér io da Cultura ,  pelo Programa Nacional  de Cultura , 

Educação e Cidadania – Cultura Viva em 2008 e 2010. O Ins-

tituto Olga Kos de Inclusão Cultural foi o único a ganhar “Nota 

100” na região Sudeste.

Prêmio Areté

Apoio a eventos culturais em rede,Apoio a eventos culturais em 

rede,Ministério da Cultura - Secretaria de Cidadania Cultural, em 

2010.Ministério da Cultura - Secretaria de Cidadania Cultural, 

em 2010.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos 

artísticos, iniciativas e instituições que se destacaram por suas 

contribuições à Cultura brasileira em 2009.

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 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.

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 

“Pe la  Ar te  se  Inc lu i ” .  O  Inst i tu to  O lga  Kos  está  ent re  os 

escolh idos ,  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 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  v is ib i l idade dados aos pro jetos  inscr i tos ,  sobretudo aos 

vencedores , a criação e/ou mult ipl icação 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 re levantes serv iços prestados à  sociedade paul istana, 

ao desenvolver  pro je tos  ar t ís t icos  e  espor t ivos ,  os  qua is 

v isam faci l i tar  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.

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 , 

par ticularmente Síndrome de Down.

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 ABCA 2015

Reconhecendo a contribuição, para a cultura nacional, de críticos, 

artistas, pesquisadores, instituições e personalidades 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 Selo de Qualidade

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria de Esporte, 

Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) destaca os 

projetos pelo nível de excelência demonstrado na apresentação, 

execução e prestação de contas, atingindo alto grau de confiabilidade 

em conformidade com os critérios técnicos definidos no programa 

de incentivo ao esporte.

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 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 in ic iat iva 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 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 

Cultural (IOK), Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do Espor-

te - Pessoa Física.

Prêmio  Brasil Mais Inclusão

O Prêmio é uma homenagem concedida anualmente pela Câ-

mara dos Deputados, a empresas, entes federados (União, 

Estados e Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS) ou perso-

nalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão 

de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, exem-

plos de vida e superação.

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 trans-

parência. É uma ONG pra se DOAR, e alcançou a admiração e o 

apoio das pessoas.

Prêmio Destaque do Ano 2017

O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas 

inclusivas e apr imorar  a gestão de pol í t icas públ icas,  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 

pluralidade cultural e esportiva para pessoas com deficiência.

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 visa 

ações que propiciem o engrandecimento e a harmonia nas relações 

entre os indivíduos na sociedade. 

Colar de Honra ao Mérito Legislativo

É a mais alta comenda do Poder Legislativo Paulista conferido 

a pessoas naturais ou jur ídicas que contr ibuem para o desen-

volvimento social cultural e econômico do Estado de São Paulo.




