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SOBRE O IOK 

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 social de todos,
garantindo que reúnam
condições de participar de forma
mais efetiva da sociedade da
qual fazem parte.

Ser reconhecido pela
liderança, excelência,
inovação, impacto social,
produção e difusão de
conhecimento científico
por meio de ações
socioculturais.

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 VISÃO VALORES

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos (IOK) é uma organização sem fins econômicos,
que desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos para atender,
prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual
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O PROJETO

o Projeto Mary Carmen Matias - A Arte da Leveza, é a edição de um
livro com antologia, a fim de promover a escultura, a pintura e a Arte,
contribuindo para o acesso da sociedade aos bens artísticos nacionais
por meio de um livro sobre sua vida e trajetória artística.

Além disso, o projeto contempla uma exposição com obras da artista e
haverá também, como contrapartida social, uma ação com oficinas de
arte e capacitação para arte-educadores, com base na obra da artista e
na arte como meio de inclusão cultural para pessoas com e sem
deficiência em vulnerabilidade social.



Faixa Etária: A partir de 7 anos de Idade

Local de Execução das oficinas: 

Instituição: Alternativa

Rua: Joaquin Nabuco, 513 - Brooklin - SP

Local da Exposição e Lançamento do Livro.

MIS - Museu de Imagem e do Som.

 

 

FICHA TÉCNICA DO PROJETO
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CONTRATAÇÃO DA EQUIPE 

As oficinas serão compostas por uma equipe multidisciplinar, que
auxiliarão os participantes no desenvolvimento do projeto, sendo:

1 Pedagogo

1 Psicólogo

1 Assistente de Coordenação

1 Arte Educador
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Contratação de
 uma equipe

multidisciplinar

Organização da
Exposição

Articulação  com
pais e responsáveis
pelos participantes

para explicar e
detalhar o projeto 

Divulgação para
a captação de
participantes 

Pré-Inscrição

Preenchimento de

formulário de dos

participantes

Realização das

Oficinas e

Atividades

práticas

LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Estamos
aqui
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MATERIAL GRÁFICO DO PROJETO
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Banner de Oficinas
Banner do Evento
Convites
Certificados
Brochuras
Folders



MATERIAL GRÁFICO DO PROJETO
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FOTOS DAS OFICINAS
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ACOMPANHE O PROJETO NO SITE

 

HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/ARTESIOK/ALBUMS/72177720297932425

11- 3339-9325

alex@institutoolgakos.org.br 
adson@institutoolgakos.org.br

Contato

HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/ARTESIOK/ALBUMS/72177720298092898

https://www.flickr.com/photos/artesiok/albums/72177720297932425
https://www.flickr.com/photos/artesiok/albums/72177720298092898



