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COLABORADORES

+ 90  
PESSOAS ATENDIDAS

+ 20.000 
ORGANIZAÇÕES

+ 67

FUNDADO EM  2007
S O B R E   I O K

ATENDER CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, ALÉM DE PESSOAS SEM DEFICIÊNCIA,  

QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.  PROCURAMOS FACILITAR A INCLUSÃO CULTURAL 

E SOCIAL DE TODOS, GARANTINDO QUE REÚNAM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DE FORMA MAIS EFETIVA DA 

SOCIEDADE DA QUAL FAZEM PARTE.

SER RECONHECIDO PEL A LIDERANÇA, EXCELÊNCIA,  INOVAÇÃO, IMPACTO SOCIAL,  PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS.

ÉTICA NAS REL AÇÕES E NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES; RESPEITO À DIVERSIDADE HUMANA; PROMOÇÃO DO 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA; COMPROMETIMENTO COM A CAUSA; EXCELÊNCIA NO TRABALHO.

CULTURAL

PROMOVER A INCLUSÃO DESENVOLVENDO INSTRUMENTOS PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DE CIDADANIA 

ORIUNDA DE POLÍTICAS PÚBLICAS,  E ROMPER A BARREIRA DO PRECONCEITO, POR ACREDITAR QUE TODOS SÃO 

CAPAZES DE,  AO ESTABELECER O CONTATO COM A ARTE E O ESPORTE, EXPOR AQUILO QUE NOS TORNA ÚNICOS E 

ESPECIAIS:  A INDIVIDUALIDADE.

M I S S Ã O

V I S Ã O

VA L O R E S

O B J E T I VO

Prezado(a) Senhor(a),

O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural busca romper a barreira do preconceito contra a 
pessoa com deficiência, visando contribuir com a inclusão destes indivíduos na sociedade 
da qual fazem parte. O desafio é grande e encontramos em parceiros como você, um pilar 
indispensável para a realização de nossos objetivos.

Desta forma, compartilharemos experiências, conhecimentos e alegrias.

Agradecemos imensamente pela atenção despendida e por abraçar esta causa!

Cordialmente,

Wolf Vel Kos Trambuch
Presidente
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Apresentação e descritivo do projeto

Objetivo Geral:

Por meio da dança e da música, com estímulo à ampliação e/ou manutenção das capacidades fun-

cionais, promover a autonomia e a inclusão de pessoas com deficiência a partir de espetáculos de 

dança e música criados pelos participantes. O projeto objetiva também proporcionar a participação 

de familiares, amigos e comunidade em ensaios abertos, onde poderão aprender música e dança 

com os participantes.

O projeto prevê a criação de núcleos de ensaios de dança e música. Os 360 participantes serão divi-

dos em 24 (vinte e quatro) turmas com 15 participantes em cada núcleo. Cada núcleo/turma terá 01 

encontro semanal com duração de 2h30. Num mesmo ensaio, a turma fará dança e música. Desta 

maneira, as duas linguagens sempre serão trabalhadas e eles poderão criar coreografias de dança 

e/ou música de forma integrada.



6 7

CORPO SONORO

INSTITUIÇÕES ENDEREÇOS

EMEF DOM VEREMUNDO TOTH
R. Dr. José Pedro de Carvalho Lima, 100 - 

Jardim Parque Morumbi

CEU VILA RUBI R. Domingos Tarroso, 101 - Vila Rubi

EMEFM GUIMAR CABRAL
Av. Menotti Laudísio, 553 - Jardim Cidade 

Pirituba

AAEB R. Baetinga, 99 - Brooklin Novo

CECCO INTERLAGOS Av. Atlântica, 4988 - Interlagos

VEM SER R. Riga, 300 - Sacomâ

INST. BENEFICENTE NOSO LAR
Praça Florence Nightingale, 56 - Vl. De-

odoro

CEU CIDADE DUTRA Avenida Interlagos, 7350

EMEF FREI DAMIÃO R. Daniel Alomia, 325 - Jardim Sipramar

EMIA
Parque Lina e Paulo Raia - R. Volkswagen, 

S/N - Jabaquara

CEU GUARAPIRANGA Estr. da Baronesa, 1120 - Parque Bologne

CEU CAPÃO REDONDO Rua Daniel Gran, S/N - Jd. Modelo

Serão 12 instituições atendidas:

Locais
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Apresentação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23           24

Contratação de equipe, elabo-
ração de documentos, planilhas 
e planejamento artístico/cultur-
al, compra de materiais, orga-
nização/adaptação do espaço 
físico, articulação com pais e re-
sponsáveis
Planejamento educacional e 
cultural do 1º ano com equipe

Divulgação e/ou captação de 
participantes para o projeto

Inscrição dos participantes

Ensaios remotos garantindo o 
distanciamento social devido a 
Covid-19

Ensaios de dança e música, 
para criação de um espetácu-
lo - 1º ano - como inicialmente 
aprovado - presencial
Planejamento educacional e 
cultural do 2º ano com equipe

Ensaios de dança e música, para 
criação de um espetáculo - 2º ano

Ensaios abertos e Festival de 
Performance individual, com a 
participação de pais, familiares, 
amigos e comunidade
Apresentações do espetáculo 
criado pelos participantes - ano 01

Apresentações do espetáculocria-
do pelos participantes - ano 02

Registro de produção do 
relatório final  com apresentação 
dos resultados dos projetos

Envio de relatório para os 
patrocinadores

Cronograma anual do projeto contemplando o cronograma dos relatórios
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Grade Horária

Acões Previstas

Demonstração dos objetivos alcançados à sociedade. 

Serão feitos 06 ensaios abertos para promover a participação das comunidades no projeto e 04 apre-

sentações dos espetáculos criados pelos participantes, em locais culturais da cidade de São Paulo.

• Ensaios abertos com a participação de amigos, familiares e comunidades: serão 06 ensaios abertos 

gratuitos dentro das instituições parceiras em dentro do período de atividades práticas do projeto.

• Apresentações dos espetáculos: haverá a criação de 01 ao final de cada ano, com 02 apresen-

tações por espetáculo, em espaços culturais da cidade de São Paulo. Essas apresentações terão 

entrada franca e serão para familiares, comunidade e sociedade.

• Brochuras: é uma publicação com o registro de todo o processo do projeto, desde a inscrição 

dos participantes até a finalização. É uma espécie de relatório ilustrado, com imagens, fotografias 

com o registro das oficinas/ensaios, ensaios abertos e apresentações, bem como depoimentos e 

textos informativos. Conterá ainda gráficos com demonstrativo do impacto do projeto na ampli-

ação das capacidades funcionais e saúde global dos beneficiários após os atendimentos promov-

idos pelo projeto em 20 meses de atividades práticas. Essa publicação será distribuída gratuita-

mente para os participantes, suas famílias, amigos, profissionais envolvidos, instituições parceiras, 

patrocinador, comunidade e ainda, constará da prestação de contas deste projeto. No site do IOK 

será disponibilizado um link permanente com essa publicação, que pode ser baixada e/ou com-

partilhada, como publicação dos resultados do projeto. A publicação será elaborada no final do 

projeto, após a finalização das atividades práticas, impressa em cores no formato A4 e publicada.

CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO

GRADE HORÁRIA - 360 Participantes - 24 Turmas x 15 Participantes

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA EQUIPE SEXTA

MANHÃ
EMEF DOM 

VEREMUNDO
9h10 às 11h40

CEU GUARAPI-
RANGA

9h30 às 12h

NOSSO 
LAR

9h10 às 11h30

CEU CAPÃO 
REDONDO
9h30 às 12h

EQUIPE 01
Instrutor de
dança 01,

Instrutor de 
música 01, 

Psicólogo 01, 
Pedagogo 01 , e 
coreógrafo 01

TARDE

EMEF DOM 
VEREMUNDO
das 13h30 às 

16h

CEU GUARAPI-
RANGA

das 13h30 às 
16h

NOSSO LAR 
das 13h às 

15h50

CEU CAPÃO 
REDONDO

das 13h30 às 
16h

MANHÃ
CECCO INTER-

LAGOS
9h30 às 12h

CEU VILA RUBI
7h30/10h e 
10h/12h30

EMEF FREI 
DAMIÃO 11h30 

às 14h

CEU CIDADE 
DUTRA 

9h30 às 12h

EQUIPE 02
Instrutor de
dança 02,

Instrutor de 
música 02, 

Psicólogo 02, 
Pedagogo 02 , e 
coreógrafo 02

TARDE

CECCO INTER-
LAGOS

das 13h às 
15h30

CEU VILA RUBI 
das 13h30 às 

16h

CEU CIDADE 
DUTRA 

das 13h30 às 
16h

MANHÃ
EMEF FREI 

DAMIÃO 11h30 
às 14h

A.A.E.B
8h30 às 11h

EMEFM GU-
IOMAR CABRAL

11h30 às 14h

A.A.E.B
8h às 10h30

EQUIPE 03
Instrutor de
dança 03,

Instrutor de 
música 03, 

Psicólogo 03, 
Pedagogo 03 , e 
coreógrafo 03

TARDE
EMIA

15h30 às 18h
VEM SER

13h30 às 16h
EMIA

15h30 às 18h

EMEFM 
GUIOMAR 
CABRAL

11h30 às 14h
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RESULTADO FORMA DE MONITORAMENTO

360 Pessoas  atendidas - Promoção 
da saúde de pessoas com deficiência

Listas de Presença em todas as atividades

1.920 Ensaios de dança e música 
para criação dos espetáculos

1.920 Listas de Presença, fotos

06 ensaios abertos a pais, famili-
ares e comunidade

06 listas de presença, fotos

04 Apresentações dos espetáculos 
criados

Fotos e registros filmográficos

Desenvolvimento psicológico 
artístico de 360 participantes com 
deficiência intelectual

Aplicação do instrumental IDOK* e 
Mapa Social de Sluzki em 360 atendidos

Análise dos dados coletados pelo 
IDOK e Mapa Social de Sluzki

01 Relatório com análise da coleta e 
tabulação de dados

Processo de Monitoramento

Peças Gráficas
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O que está acontecendo

O mundo vive em um período de pandemia e isolamento so-

cial. Essa nova condição, para preservação da Saúde, levou à 

suspensão temporária das oficinas presenciais. Para o Instituto 

Olga Kos de Inclusão Cultural, isso não significa paralisação, mas 

o contrário: quer dizer que vamos nos reinventar e usar novos 

recursos para manter as atividades propostas no projeto, desta 

vez à distância. 

Sabemos que o contato presencial não é mais possível e as 

expectativas, frente às atividades ou oficinas à distância nesse 

contexto, mudam, assim como os objetivos. 

Diante de uma situação inédita de afastamento social, precisa-

mos da conexão social para aprender juntos, combater a ocio-

sidade e a ansiedade que esse momento pode causar. Com isso, 

ganhamos na intensificação dos conteúdos programados, que 

chegarão virtualmente às residências dos inscritos e abrirão es-

paço para outras pessoas poderem participar. 

A equipe de coordenação do IOK, que concentra as principais 

informações sobre os objetivos do Instituto, criou e testou  vários 

procedimentos e ações a serem seguidos por participantes e suas famílias durante a suspensão das 

atividades presenciais de nossos projetos. O ambiente virtual é fruto de um esforço conjunto para 

desenvolver soluções práticas e intuitivas, para facilitar o acesso e a manutenção do projeto Corpo 

Sonoro- Ensaios de Inclusão durante esse período. 

Ao programarmos as atividades, contemplamos as ações previstas para o projeto originalmente 

aprovado e ampliamos, tanto o olhar para cada participante de forma individualizada, como o aten-

dimento às famílias. 

As atividades serão realizadas pelas equipes semanalmente, para ajudar na organização da rotina 

de cada inscrito.

As Oficinas Não Presenciais (ONP) contemplarão as seguintes atividades:

Participantes Inscritos
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Ao pensarmos nas atividades tivemos uma preocupação em não apenas executarmos a proposta 

do projeto, mas de elevarmos a qualidade dos serviços prestados. Sim, pois de 2h30 de encontro 

semanal para cada turma passamos para 5h de oferecimento de atividades. 

Para executarmos as ações iniciais seguimos o cronograma abaixo, com a finalidade de entender-

mos a realidade e nos aproximarmos da população atendida:

Treinamento

da Equipe

Reunião com as

Instituições

Inscrições

individuais

Reunião
com as
famílias

Entrega de Kits

lanches e assinaturas

de termos

Inicio das
atividades

Online

No decreto 59.774 de 17 de setembro de 2020, que regulamenta as atividades de Educação durante 

a pandemia, o prefeito Bruno Covas determina que os estabelecimentos de ensino regular poderão 

exercer atividades de ensino livre/extracurriculares a partir de 7 de outubro de 2020. Dessa forma, 

convidamos as instituições atendidas no projeto para saber se sendo cumpridos todos os protoco-

los de segurança, teria interesse no retorno, imediato, das oficinas presencias. Vejam o resultado:

Dos relatos das instituições parceiras coletados pelas Equipes responsáveis dentro do projeto “Cor-

po Sonoro”, é importante ressaltar e registrar algumas constatações para que sejam tanto orien-

tadoras como incitadoras de debates e reflexões sobre o trabalho à distância. Essas constatações 

partem de alguns pontos em comum entre as instituições, como: 

-A vulnerabilidade social dos participantes e seus familiares;

-O acesso precário, inexistente ou restrito à internet;

- O cansaço das famílias e participantes em relação a atividades feitas através de telas.

 Essas questões se ramificam para outras ainda mais profundas, como: 

-A responsabilidade que recai sobre esses familiares, em sua maioria, as mães a demais das re-

sponsabilidades e atividades rotineiras que já desempenham;

-Os casos de familiares que não puderam ficar em casa durante essa pandemia;

-E ainda os familiares que são idosos e não possuem nenhuma expertise para auxílio dos filhos e 

filhas neste período digital. 

Apesar desses pontos, todas se mostraram receptivas e otimistas em relação à parte inicial ao pro-

jeto. A maioria pontuou que a plataforma mais democrática e de fácil acesso para os familiares e 

participantes é o Whatsapp, e uma das hipóteses é que este é um aplicativo que está incluso em 

muitos pacotes de ligações e internet vendidos por operadoras de celular, logo, usá-lo não con-

some dados. 
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Sabemos que as oficinas em molde digital 

serão desafiadoras, e o contato com essas in-

stituições foi primordial para que entendês-

semos mais profundamente esses desafios. 

Devemos, então, considerá-los ao planejar 

nossas oficinas, sabendo que no fazer com toda 

certeza encontraremos ainda outros desafios, tornando ainda mais im-

portante que nossa relação com as instituições, participantes e familiares 

seja sempre um diálogo aberto e atencioso.

Participantes Inscritos

Das 360 vagas existentes no projeto, temos 300 nomes indicados pelas instituições e desses já 

foram efetivadas 254 inscrições. Todas inscrições estão sendo feitas pela equipe via telefone o que 

aumentou a confiança entre as partes.

Do perfil efetivado, temos:

Entrega de Materiais

Todos os responsáveis pelos inscritos no projeto assinaram o termo de consentimento de uso e de imagem.

Assinatura do termo consentimento de uso e de imagem
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Na ocasião, entregamos 

vários itens que fazem 

parte do material utilizado 

nas oficinas:

Mochila, chinelos, squeeze e  toalha de rosto

Lanche:

Montamos um kit de lanche que cada participante tem direito por mês para que a família fosse buscar. 

Dessa forma contribuímos também para que as necessidades básicas fossem minimamente supridas.

Nos alegra que a maioria das famílias se mostram abertas, contentes, ansiosas e dispostas a partic-

ipar do projeto, apesar dos desafios dessa etapa inicial. Logo, o contato com as famílias está sendo 

importante para que compreendamos suas demandas e as particularidades ao atendê-las, assim 

como, elas conheçam as equipes e as reconheçam, compreendam a função artístico-pedagógica 

que o Instituto Olga Kos desempenha e as maneiras como pretendemos conduzir o Corpo Sonoro. 

Maneiras estas que se desenrolam através da exploração e encontro de duas lingua-

gens artísticas que muito se complementam: a música e a dança, mas que tam-

bém podem ser trabalhadas profundamente cada uma em suas especificidades. 

Estamos prontos para conduzir o 

projeto com grande maestria!

Entrega do lanche



Prêmio Areté

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfica IPSIS

Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA DOAR

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Cultura e Saúde

SOMOS VENCEDORES! RESULTADOS IOK!

ABRACE ESTA CAUSA!

02 10 40 50 62 52 74

2007 

18
PARTICIPANTES

TURMAS

2008

108
PARTICIPANTES

TURMAS

2009

420
PARTICIPANTES

TURMAS

2010

600
PARTICIPANTES

TURMAS

2011

720
PARTICIPANTES

TURMAS

2012

680
PARTICIPANTES

TURMAS

2013

1356
PARTICIPANTES

TURMAS

2014

72

1080
PARTICIPANTES

TURMAS

2015

84

1360
PARTICIPANTES

TURMAS

2016

60

918
PARTICIPANTES

TURMAS

2017

60

918
PARTICIPANTES

TURMAS

2018

41

858
PARTICIPANTES

TURMAS

2019

33

479
PARTICIPANTES

TURMAS

2009 

04

100
PARTICIPANTES

TURMAS

2010

04

100
PARTICIPANTES

TURMAS

2011

14

600
PARTICIPANTES

TURMAS

2012

10

250
PARTICIPANTES

TURMAS

2013

20

680
PARTICIPANTES

TURMAS

2014

44

1100
PARTICIPANTES

TURMAS

2015

58

1450
PARTICIPANTES

TURMAS

2016

83

2055
PARTICIPANTES

TURMAS

2017

60

1705
PARTICIPANTES

TURMAS

2018

40

960
PARTICIPANTES

TURMAS

2019

33

663
PARTICIPANTES

TURMAS

ARTES

ESPORTES

Av. São João, 313 - 11º andar - Centro, São Paulo - SP, 01035-905 / Telefone: (11) 3081.9300
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