
Nossa dança, a arte da mudança.
Instituto Katiana Pena



Como nasce um sonho?  Como um sonho se 
torna realidade? Como uma realidade impacta 
muitas outras?

Essas foram as perguntas feitas pela bailarina e 
coreógrafa katiana Pena quando sonhou em 
montar sua própria CIA de dança com jovens do 
Bairro Bom Jardim.

EEra um retorno a comunidade e a vontade de 
compartilhar o amor pelo os palcos. O ano era 
2007 e o sugestivo nome CorpoMudança já ante-
ciparia o que estava por vir.
.

Nascimento



O CorpoMudança continuou a dançar e em 2015, Katiana 
Pena abriu as portas de sua casa para criar o Stúdio de 
Dança Katiana Pena na intenção de receber mais jovens 
interessados em arte e educação. 

Não demorou para as turmas  lotarem e em agosto desse
mesmo ano as paredes da casa de katiana foram ao chão 
dando ainda mais espaço para esse sonho crescer.

SKP - Stúdio de 
dança Katiana Pena 



Dizem que tudo tem uma hora para acontecer e a hora 
do Instituto Katiana Pena foi em Abril de 2017 quando ka-
tiana recebeu uma ligação do Rio de Janeiro com um 
pedido incomum: Realizar uma apresentação  de dança 
na rua em frente o seu stúdio para a apreciação de pos-
síveis patrocinadores.  Katiana assim o fez, mais o que ela 
não sabia era que Luciano Huck estaria presente.

O apresentador encantado  com a história de Katiana, 
somou a esse sonho e reformou toda a estrutura possibil-
itando que o “Stúdio Katiana Pena” se transformasse em 
“Instituto Katiana Pena”  e de 120 crianças  matriculadas 
foram abertas vagas para mais 600 em 19 turmas , au-
mentando o comprometimento com a comunidade.

Katiana agarrou a oportunidade com a missão de trans-
formar vidas e amplificar as vozes da comunidade. Mas 
esse história estava apenas começando.

A transformação



Quem passa pela rua Mirtes Cordeiro não deixa de 
reparar em um sobrado colorido com portões ab-
ertos o dia todo.  É lá que funciona o “Instituto Ka-
tiana Pena”  lugar de aprendizado  e acolhimento  
voltado para crianças e jovens do Grande Bom 
Jardim e adjacências. 

Presidido por Katiana Pena, o lugar funciona de se-
gunda a sexta das 08h às 20h e tem 840 educan-
dos matriculados. A formação  acontece nos 
âmbitos artístico,  pessoais e sociais, trabalhando 
a formação profissional mas também o desen-
volvimento  das capacidades  de natureza global e 
efetiva dos educandos.

O instituto
Katiana Pena



O principal intuito do IKP é defender o direito da criança, do adolescente e de 
seus familiares,  garantir o direito a educação,  transformar realidades por 
meio do ensino da cultura e da arte, reverberar as vozes da periferia por toda a 

cidade e para mundo.

Transformar vidas, 
através da arte.

Democracia, transparência, 
respeito a diversidade sexual, 
solidariedade e cultura de paz.

Ser referência na formação
continuada em dança e formação

cidadã.

Objetivos e propósitos

Missão Visão Valores



O Instituto Katiana Pena conta com 7 atividades  gratuitas.  

São elas: Dança, Percussão, Futebol, Karatê, Jiu-Jitsu, Capoeira, Muay 
Thai, além de atividades complementares como aulas de portu-
guês e matemática.

Os alunos também são esperados na biblioteca com contação de 
histórias e em nossa ilha digital onde acontecem as aulas de tecno-
logia.

Ao final das atividades os educandos recebem um lanche de alto 
poder nutricional, pois garantir o direito a alimentação básica é 
uma prioridade.

Atividades
desenvolvidas



Crianças 
atendidas

Já passaram 
pelo instituto

Anos de Instituto

Nossos Números

840 5760 7



Ponto de cultura
(2020)

Certicação COMDICA
(2018) 

Selo responsabilidade 
cultural
(2020)

Gerando Falcões 
Programa Educacional

(2021)

Certificação/ Curso 
Bolshoi 
(2021)

CMAS 
(2020)

Prêmios, certificações e conquistas



Apoio Institucional



Patrocinadores e Parceiros

Parceiros:

Patrocinadores:



@institutokp

Instituto Katiana Pena Instituto Katiana Pena

instituto katiana pena institutokp.com

Nossas Mídias



Muito Obrigado!

Contatos:
Direção: (85) 99435- 7303
Marketing: (85) 99749 -  4647


