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Caro aluno,

Bem-vindo ao Projeto Guri!

Este é o Manual do Aluno, um documento informativo e 
de orientação, fruto dos nossos 21 anos de experiência, o qual 
tem por objetivo facilitar uma boa convivência nos espaços de 
ensino e aprendizado do Projeto Guri.

Aqui você encontrará informações importantes como: o 
que é o Projeto Guri; PPP (Projeto Político Pedagógico); cur-
sos oferecidos e informações de ordem operacional.

Por isso, leia atentamente a este manual e o consulte 
sempre que você tiver dúvida sobre algum procedimento. O 
conhecimento deste conteúdo é fundamental para o cumpri-
mento de seus direitos e deveres como um “guri”, e para uma 
vivência tranquila das oportunidades e espaços oferecidos 
pelo Projeto.

Desejamos que a sua permanência no Projeto Guri seja 
um período de desenvolvimento e crescimento pessoal. Boa 
sorte, e conte sempre com a gente!

Nota: A Amigos do Guri, em respeito às questões de gênero presentes em suas 
diretrizes de desenvolvimento social, utiliza em seus documentos internos a gra-
fia do gênero feminino ao final dos artigos, substantivos e adjetivos no masculino 
(Exemplo: O(a) aluno(a)). No entanto, tal formatação não foi utilizada neste ma-
nual visando garantir uma melhor leitura e absorção das informações presentes 
no texto.
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Aos familiares e/ou demais responsáveis

A Amigos do Guri deseja se aproximar cada vez mais de 
todas as famílias e responsáveis de nossos alunos, por isso, 
além deste manual, que contém as principais informações so-
bre o Projeto, a Amigos do Guri proporciona também reuniões, 
contando com sua participação. Afinal, sua presença nestes 
momentos é fundamental, já que são oportunidades valiosas 
para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.

Sempre que necessário, a coordenação do polo de ensi-
no poderá entrar em contato com você para marcar reuniões 
individuais. Por este motivo, é importante atualizar o endereço 
e o número de telefone na ficha de matrícula do aluno sempre 
que estes dados sofrerem alterações.

Da mesma forma, caso você deseje obter mais esclare-
cimentos sobre o Projeto Guri e informações sobre a apren-
dizagem do aluno, poderá procurar a coordenação do polo e 
agendar, por telefone ou pessoalmente, previamente, uma 
reunião com a coordenação e os educadores.

Além disso, será importante comparecer às atividades 
especiais: audições de encerramento de semestre em junho/
julho e novembro/dezembro, atividades socioeducativas pro-
movidas pela equipe do polo, além dos eventos artísticos - 
aqueles solicitados pelos parceiros e outros. Seu incentivo à 
permanência do aluno é extremamente importante para o de-
senvolvimento musical, cultural e social. Contamos com você!
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Promover com excelência a 
educação musical e a prática 

coletiva de música, tendo 
em vista o desenvolvimento 

humano de gerações em 
formação.

Ser organização referência 
na concepção, implantação 
e gestão de políticas públi-
cas de cultura e educação 

na área da música.

Excelência, Criatividade, 
Responsabilidade,  

Diversidade, Cooperação, 
Equidade

Missão

Visão

Valores
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1 - O que é o Projeto Guri?
Trata-se do maior programa sociocultural brasileiro de edu-
cação musical para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos 
nos polos e polos regionais, e de 12 a 21 anos nos polos Fun-
dação CASA. Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de 
São Paulo, o Projeto Guri oferece cursos de educação musical 
- no contraturno escolar – nas modalidades de: canto coral, 
iniciação musical, lutheria, instrumentos de cordas dedilha-
das e friccionadas, sopros, teclados e percussão. Os mais de 
360 polos distribuídos pelo interior e litoral do estado, com 
cerca de 35 mil guris, são dirigidos pela Associação Amigos 
do Projeto Guri (Amigos do Guri), que conta com o apoio de 
prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas físicas.

2 - O que é a Amigos do Guri?
A Amigos do Guri é uma Organização Social de Cultura, sem 
fins lucrativos, que gesta o Projeto Guri desde 2004, por meio 
de um contrato de gestão com a Secretaria da Cultura do Es-
tado de São Paulo. É responsável pela gestão dos polos de 
ensino no interior, litoral e centros da Fundação CASA.

3 - Qual é o objetivo do Projeto?
Promover, com excelência, a educação musical e a prática co-
letiva da música, tendo em vista o desenvolvimento humano 
de gerações em formação. O Projeto procura ainda estimular 
a criatividade e o trabalho em equipe entre crianças, adoles-
centes e jovens, além de difundir a cultura musical em sua 

Perguntas e Respostas
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diversidade. A Amigos do Guri desenvolveu políticas e práticas 
com foco na inclusão, atração e manutenção de alunos em 
situação de vulnerabilidade econômica e social. Dessa for-
ma, os Núcleos Educacional e de Desenvolvimento Social da 
Amigos do Guri atuam de forma integrada, por meio de ações 
complementares à prática musical, promovendo a integração 
dos alunos dentro de suas comunidades.  

4 - Como é organizado o Projeto Guri?
Ao todo, as onze Regionais Administrativas da Amigos do Guri 
atendem a mais de 360 polos, organizados em 3 tipos:

Polos: são unidades de atendimento musical distribuídas em 
317 cidades do estado de São Paulo. Os cursos oferecidos são 
diferentes em cada polo, variando de acordo com a cultura 
musical de cada região.

Polos Fundação CAsA: são unidades de atendimento musi-
cal que funcionam dentro dos Centros Fundação CASA (antiga 
FEBEM). Lá, as aulas são destinadas somente aos jovens in-
ternos, que cumprem medidas socioeducativas. São mais de 
55 Polos Fundação CASA em diversos municípios do estado.

Polos regionais: são unidades de atendimento musical pre-
sentes em regiões estratégicas com o objetivo de testar novos 
formatos e metodologias na área educacional, além de pos-
suir maior diversidade de cursos oferecidos. Estão localizados 
nos mesmos municípios que as Regionais da Amigos do Guri.

5 - Como é a atuação do Projeto Guri na Funda-
ção CASA?
A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente – a Fundação CASA – é parceira do Guri des-

de 1996. A Amigos do Guri atua nos Centros de Internação 
(CIs), onde os jovens permanecem em média de três meses 
a dois anos, e nos Centros de Internação Provisória (CIPs), 
onde os adolescentes permanecem por aproximadamente 
45 dias, período em que aguardam a decisão judicial sobre 
liberdade ou internação para cumprimento de medidas so-
cioeducativas. São contempladas unidades tanto femininas, 
como masculinas. Hoje, são 56 polos de ensino nas Funda-
ções CASA, em todo o estado de São Paulo, que oferecem 
cerca de 1880 vagas.

Após o cumprimento da medida socioeducativa, os jo-
vens, quando manifestam interesse, são encaminhados para 
o polo do Guri mais próximo de sua residência. O projeto da 
Secretaria de Estado da Cultura disponibiliza vagas para que 
haja a continuidade de seus estudos na área musical, desde 
que tenham até 18 anos incompletos e que estejam matricu-
lados e frequentem a escola regularmente.

6 - Quem pode participar do Projeto Guri?
Pode ser um Guri, nos Polos e Polos Regionais, crianças ou 
adolescentes entre 6 e 18 anos incompletos, que estejam 
matriculados e frequentando a escola regularmente, lem-
brando que a confirmação da matrícula estará sujeita à dis-
ponibilidade de vagas. Nos Polos F. CASA, podem participar 
adolescentes de 12 a 21 anos, que estejam cumprindo medi-
das socioeducativas.

7 - Quais são os cursos oferecidos pelo Projeto 
Guri?
Os cursos que o Projeto Guri oferece, gratuitamente, são di-
ferentes em cada Polo. Para consultar a lista atualizada dos 
cursos oferecidos no Polo de seu interesse, acesse o site 
www.projetoguri.org.br. Ao final deste manual, disponibiliza-
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mos um quadro resumo com os principais cursos e as faixas 
etárias sugeridas para início.

8 - Como farei minha rematrícula?
A rematrícula será obrigatória caso você já esteja frequentan-
do algum curso regularmente. Ela acontece duas vezes por 
ano, com datas definidas no calendário letivo do Projeto Guri 
e divulgadas previamente. Será necessária apenas a atualiza-
ção dos dados da ficha de matrícula (quando houver altera-
ções) e a entrega da declaração de frequência escolar.

Caso você não faça a sua rematrícula, automaticamente 
perderá a vaga.

9 - Participarei de apresentações? Quando?
Os polos do Projeto Guri são convidados para se apresentar 
em eventos de parceiros ou outros, a pedido da Amigos do 
Guri ou de outras instituições. Logo, você pode sim partici-
par de alguns eventos artísticos no decorrer do ano, além dos 
eventos pedagógicos, já previstos no calendário letivo, como 
Dia das Mães e Dia dos Pais. 

Toda apresentação é um momento de muita alegria, 
onde você pode demonstrar o que aprendeu, além de ser uma 
oportunidade de convivência social e crescimento musical 
para todos aqueles que estiverem presentes no evento. Isso 
também significa compromisso, por isso não falte aos ensaios 
e à apresentação! Você é essencial para o conjunto, e sua falta 
pode prejudicar a performance de todo o grupo. 

Lembramos que, em todos os eventos, sua participação 
só será permitida mediante autorização escrita de seus pais 
e/ou responsável.

10 - Terei que usar uniformes? Em que ocasiões?
Sim. O uniforme (camiseta amarela) é cedido pelo Coordena-
dor do Polo e deve ser usado nas apresentações musicais do 
Projeto Guri. A camiseta deverá ser devolvida ao Coordenador 
logo após o término do evento.

11 - Como funciona, se eu já estudei música e te-
nho alguma formação?
Se você já possui algum conhecimento na área musical ou já fre-
quentou cursos de música em outras instituições, poderá solici-
tar o aproveitamento de estudos ou de competências adquiridas, 
como critério de avaliação do nível em que deve iniciar seu curso 
no Projeto Guri. Tal pedido é feito junto à coordenação do polo 
onde se inscreveu, conforme calendário letivo do Projeto Guri.

O educador musical de cada curso será o responsável 
pela análise e parecer sobre o aproveitamento de estudos ou 
de competências adquiridas, e pela consequente definição do 
nível em que você deve iniciar o curso, sempre considerando o 
número de vagas disponíveis.

12 - Meu aprendizado será avaliado?
Você será avaliado continuamente pelo seu educador musical, 
o qual observará todos os aspectos do seu aprendizado, den-
tro dos objetivos propostos nos estágios de desenvolvimento 
técnico musical, proporcionando a progressão de turmas. En-
tre os objetivos estão: participação das atividades em sala de 
aula, frequência, evolução técnica, performance, entre outros.

13 - Posso mudar de curso, turma e horário quan-
do quiser?
O aluno, ao longo de sua permanência no Projeto, pode trocar de 
curso duas vezes. Para isso, ele deve fazer seu pedido de trans-
ferência no início das rematrículas para o próximo semestre.
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A troca de curso será condicionada à disponibilidade de 
vagas no polo, à recomendação do educador musical e à con-
cordância dos pais e/ou responsável. 

Seja persistente no curso! Antes de trocar de curso, converse com 
seu educador, pois ele pode ter ideias interessantes para te ajudar.

14 - Posso pedir transferência para outro polo?
Você poderá tentar a transferência para outros polos do Projeto 
Guri, em cursos idênticos ou afins. A aceitação do seu pedido 
de transferência dependerá da avaliação das vagas existentes 
no polo pleiteado e o seu desenvolvimento musical alcançado 
até o momento.

No caso de transferência, a prioridade das vagas será 
para os alunos regularmente matriculados e frequentes em 
outros polos do Projeto Guri, mediante a apresentação da fi-
cha de transferência.

Além do preenchimento desta ficha para a transferência, 
também deverão ser apresentados os mesmos documentos 
solicitados no ato da matrícula.

15 - Há férias? Quando acontecem?
As férias normalmente acontecem em janeiro, julho e dezem-
bro - conforme calendário estabelecido pela Amigos do Guri. 
Eventualmente, podemos realizar atividades especiais nestes 
períodos, também divulgadas com antecedência.

16 - Há limites de faltas? Quando é considerado 
desistência ou abandono?
Se você faltar por três vezes consecutivas nas aulas de instru-
mentos, canto coral ou fundamentos da música, e não justifi-
car oficialmente suas ausências, ou não fizer o pedido de can-
celamento ou trancamento de matrícula junto à coordenação 

do polo, o coordenador do polo entrará em contato com você 
para solicitar a regularização de sua situação. Após este con-
tato, e caso você não apresente justificativa para suas faltas, 
você será considerado desistente por ter abandonado o curso 
e terá sua vaga cedida a outra pessoa.

17 - Quando minha participação no Projeto Guri é 
cancelada?
O cancelamento de matrícula resulta na interrupção total do 
seu vínculo com o Projeto Guri. Sua matrícula é cancelada nas 
seguintes circunstâncias:
•	 Quando sua matrícula permanecer trancada por mais de 

um semestre, que é o prazo máximo permitido para tran-
camento;

•	 Quando sua matrícula não for renovada no período fixado 
pelo calendário letivo do Projeto Guri;

•	 Faltas injustificadas (desistência ou abandono).

18 - Quando posso trancar ou cancelar minha  
matrícula?
Se você tiver a intenção de voltar ao Projeto, deve solicitar 
trancamento. Neste caso, você poderá voltar no semestre se-
guinte ou quando houver vagas disponíveis. Para a retoma-
da dos estudos também deve ser apresentado requerimento, 
antes do próximo semestre letivo. Caso você não retorne às 
aulas, sua vaga será cedida.

O trancamento de matrícula é concedido caso você ne-
cessite interromper seus estudos temporariamente e por até 
(pelo prazo máximo de) um semestre, permitindo sua vincu-
lação ao Projeto Guri e seu direito à renovação da matrícula, 
dentro do limite de vagas disponíveis em cada turma/curso.

Essa interrupção temporária das atividades do curso 
deve ser solicitada somente em casos extremos (os quais se-
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rão analisados pela equipe do polo), sempre por requerimento 
escrito pelos seus pais ou responsáveis, a qualquer momen-
to do ano. Cabe alertar que o trancamento só será permitido 
quando forem apresentadas justificativas plausíveis à coorde-
nação do polo.

Se você não tiver a intenção de voltar, deve solicitar o 
cancelamento da matrícula. Nesta situação, você recebe ape-
nas um comprovante de participação no Guri. O cancelamento 
da matrícula também poderá ser solicitado pelos seus pais 
e/ou responsáveis a qualquer momento do ano, junto à coor-
denação do polo. Para isso, basta preencher o requerimento 
específico, disponível no polo. Se este requerimento não for 
feito, será considerado abandono de curso.

19 - Devo limpar meus instrumentos e acessórios 
após as aulas?
As palhetas individuais - oferecidas aos alunos pela Amigos 
do Guri - e os bocais dos instrumentos de metais, bem como 
os de flauta doce, deverão ser lavados pelos alunos e educa-
dores após as aulas.

Todos são responsáveis pela manutenção básica, lim-
peza e conservação dos instrumentos – afinal, eles são um 
patrimônio de todos os alunos!

20 - Posso levar os instrumentos do Guri para a casa?
Em 2011, a Amigos do Guri iniciou o projeto de empréstimo 
de instrumentos para os alunos das turmas avançadas dos 
Polos Regionais e para os alunos dos Grupos de Referência. 
Em 2014, o projeto foi ampliado com o programa “Toca mais, 
Guri!”, passando a beneficiar 5.000 alunos. Verifique se seu 
polo é participante desta ação.

21 - Posso trazer meus amigos ao Guri?
O Projeto Guri é um patrimônio de toda a sociedade. Fique 
à vontade para divulgar o Projeto em sua cidade, principal-
mente durante os períodos de matrícula, assim você colabora 
para a participação de mais guris em nossas aulas e ajuda a 
multiplicar o alcance da música como instrumento de desen-
volvimento social e cultural.

Você também pode convidar seus amigos, colegas e fa-
miliares para participar das apresentações e aulas abertas.

22 - Além das aulas, quais outras atividades são 
desenvolvidas pela Amigos do Guri?
Diversas atividades importantes são desenvolvidas pela Amigos 
do Guri, como: Aulas-espetáculo (onde os artistas convidados 
mesclam elementos didáticos, como conceitos sobre teoria e 
técnica musical, ao seu show usual e interagem com os estu-
dantes de diversos polos do projeto para trocar experiências 
e aprendizado  técnico); Atividades socioeducativas (palestras, 
saídas educativas, vídeo-debates, oficinas e outras atividades 
desenvolvidas dentro ou fora do polo, com o objetivo de propor-
cionar diferentes vivências, que ajudem na reflexão e constru-
ção de valores positivos, além de ampliar o conhecimento sobre 
direitos, ética, política, cultura, entre outros); emCena (reunião 
com alunos de diferente cidades e regiões para apresentação 
de um repertório bastante variado, como exemplo do conteúdo 
aprendido durante as aulas) e grupos de referência (grupos 
que reúnem alunos em estágio mais avançado de aprendizado 
em 12 regiões do interior e litoral). Além disso, a Amigos do 
Guri conta com o Bloco do guri, criado em 2011, para estimular 
o envolvimento dos alunos com a temática do Carnaval e o co-
nhecimento das manifestações populares brasileiras. Há ainda 
o guri esporte Clube, projeto recente, que estreou no Campeo-
nato Paulista, em março de 2014.
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23 - O que são os Grupos de Referência?
Iniciados em 2010, os Grupos de Referência reúnem alunos 
de diferentes polos do Projeto Guri em estágio mais avan-
çado de aprendizado, escolhidos por meio de processo se-
letivo. Participam desses grupos jovens entre 12 a 21 anos. 
Atualmente, o Projeto Guri possui 12 Grupos de Referência 
nas cidades de Araçatuba, Bauru, Franca, Itaberá, Jundiaí, 
Lorena, Ourinhos, Presidente Prudente, São Carlos, São 
José do Rio Preto, Santos e Sorocaba. São cerca de 350 
alunos que compõem os grupos com as seguintes forma-
ções musicais: coro, coro e percussão, percussão, came-
ratas (cordas dedilhadas, cordas friccionadas e violões), 
orquestras, bandas de música e big band.  Os Grupos de 
Referência servem ainda de referência e motivação para os 
demais participantes do projeto.

24 - Como é feita a seleção para os Grupos de Re-
ferência?
As seleções são feitas por meio de testes práticos, nos 
quais os candidatos serão analisados por uma equipe de 
profissionais das áreas Educacional e de Desenvolvimento 
Social da Amigos do Guri. As bolsas são divididas em três 
categorias: Bolsas Performance, Bolsa Aprendiz e Bolsa 
Não Remunerada.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve 
preencher um formulário que fica disponível no site do Guri 
durante o período de inscrições. As inscrições abrem no final 
do segundo semestre de cada ano. Caso ocorram desistên-
cias ao longo do ano, são abertos processos complementares, 
para completar as vagas disponíveis.

25 - O que é o Concurso Guri Consciente?
O Guri Consciente surgiu em 2008, a partir da mobilização por 
livre e espontânea vontade de colaboradores da Amigos do 
Guri.  O programa visa contribuir para a conscientização dos 
colaboradores e alunos do Projeto Guri com relação a quatro 
pilares principais: Meio Ambiente e Sustentabilidade, Saúde, 
Ética e Diversidade, e Cidadania e Direitos.

O Concurso Guri Consciente é uma das ações promo-
vidas por este programa, com o objetivo de promover e for-
talecer a consciência cidadã entre os alunos, premiando os 
melhores projetos das regionais administrativas do Guri. Os 
grupos inscritos no concurso, formados apenas por alunos, 
têm de elaborar ações de desenvolvimento local (sociocul-
tural), que tenham a música como principal instrumento de 
mobilização e interação. Após serem avaliados, os grupos 
vencedores recebem recursos financeiros para a execução 
de suas propostas.

26 - O que é Guri Inclusivo?
Desde o início de 2010, a Amigos do Guri firmou parceria com 
a OSCIP Mais Diferenças – especializada em implantar práti-
cas e políticas de inclusão em organizações diversas. A partir 
desta parceria, definimos uma Política de Inclusão e implan-
tamos o programa Guri Inclusivo, com capacitações específi-
cas aos empregados (a última acontecida em 2015, com o cur-
so específico de Musicografia Braile, replicado nas regionais), 
produção de informativos e materiais exclusivos voltados a 
este tema (como, por exemplo, nossa Cartilha Guri Inclusivo 
com dicas de atividades pedagógico-musicais - disponível em 
http://www.projetoguri.org.br/guriinclusivo/) e redefinição dos 
termos de parceria, exigindo de nossos parceiros a acessibili-
dade dos espaços físicos dos polos, entre outras ações.
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Acervo Cultural
Ao ingressar no Projeto Guri, você receberá, automaticamen-
te, o direito a usufruir do Acervo Cultural. Em cada polo, o 
acervo é o espaço onde você poderá consultar ou emprestar 
livros e CDs interessantes para seu desenvolvimento cultural 
e social. Procuramos, com isso, ampliar seus horizontes, pro-
porcionando entretenimento e acesso a novos conhecimentos.

Guri na Internet
O site da Amigos do Guri é o www.projetoguri.org.br. Neste 
endereço eletrônico, você pode encontrar informações com-
pletas sobre o Projeto Guri, como cursos oferecidos, telefones 
e endereços de polos, além de ficar por dentro das novidades 
e histórias dos guris.

A Amigos do Guri está presente também nas principais 
redes sociais da internet:  Facebook, Twitter, Instagram, You-
tube e LinkedIn, onde são postadas diversas notícias a respei-
to do Projeto Guri. Adicione a gente e encontre amigos e edu-
cadores do seu polo, além de outras pessoas ligadas ao Guri!

Fale Conosco
Para informações, sugestões, reclamações ou elogios ao 
Projeto Guri, você pode entrar em contato conosco das se-
guintes formas:
•	 Comparecendo ou telefonando ao polo nos dias de seu 

funcionamento;
•	 Acessando o site www.projetoguri.org.br e preenchendo 

um formulário de contato na seção “Fale Conosco” ou “Ou-
vidoria da SEC”;

•	 Ligando para nosso canal Fale Conosco: 0800 7025056;
•	 Enviando um e-mail para contato@projetoguri.org.br 
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Direitos dos alunos
São direitos do aluno, cujo acompanhamento deverá ser feito 
por você, pela equipe do seu polo e pelos seus pais e/ou res-
ponsáveis:
•	 Ter assegurado todos os seus direitos enquanto criança e 

adolescente;
•	 Poder opinar e se expressar no âmbito do Projeto Guri;
•	 Ser respeitado, considerado e valorizado na sua individua-

lidade sem comparações ou preferências;
•	 Ter igualdade de condições para o ingresso e permanência 

no Projeto Guri;
•	 Frequentar, gratuitamente, as atividades oferecidas pelo Pro-

jeto, sem precisar adquirir qualquer instrumento musical;
•	 Usufruir de um ambiente de aprendizagem que promova o 

seu desenvolvimento integral;
•	 Ser orientado sobre as normas relativas ao processo de 

aprendizagem, bem como seus deveres, nos termos do 
Projeto;

•	 Ser atendido em suas dificuldades de aprendizado e, sem-
pre que possível, ter uma adaptação no ensino visando a 
inclusão de pessoas com deficiências físicas, visuais, au-
ditivas, intelectuais e múltiplas de acordo com as orienta-
ções pedagógico-musicais da Amigos do Guri;

•	 Ter o desenvolvimento de sua aprendizagem devidamente 
comentado pelo educador musical;

•	 Ter garantido seu horário de aula integral, respeitando a 
grade horária de seu curso;

•	 Poder aprender música de forma integral, criativa, tendo 
respeitadas suas preferências musicais e ampliado seu 
repertório cultural.

Fonte: Todos os direitos e deveres citados acima são baseados no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE).

Deveres dos alunos
Os deveres do aluno, cujo acompanhamento e concordância 
deverão ser feitos por você, pela equipe do seu polo e pelos 
seus pais e/ou responsáveis, são:
•	 Respeitar os princípios que norteiam o Projeto Político Pe-

dagógico (PPP) do Projeto Guri;
•	 Ter postura respeitosa e responsável em todas as depen-

dências dos polos e seu entorno;
•	 Manter uma boa convivência social, com a restrição do uso 

de palavras de baixo calão (palavrões) ou apelidos pejora-
tivos;

•	 Apresentar-se com trajes apropriados aos espaços do 
polo;

•	 Não consumir fumo, bebidas alcoólicas e/ou outras drogas 
em qualquer espaço do polo;

•	 Não praticar atos de violência, injúria ou calúnia contra os 
colegas e os profissionais do polo;

•	 Não fazer brincadeiras de forma prejudicial e/ou de mau 
gosto que induzam à violência física, verbal ou psicológica;

•	 Respeitar as diferenças culturais, sociais, econômicas,  
étnicas, de gênero e sexualidade;

•	 Acolher cordialmente novos alunos e profissionais, sem 
qualquer tipo de discriminação;

•	 Integrar-se, comprometer-se e participar de todas as ati-
vidades individuais e coletivas realizadas pelo Projeto Guri, 
tanto em aulas quanto em apresentações ou outros eventos;

•	 Apresentar-se pontualmente às aulas de todos os compo-
nentes curriculares do seu curso;

•	 Ser assíduo e, quando se ausentar das atividades do Pro-
jeto, apresentar justificativa junto à coordenação do polo 
em tempo hábil;

•	 Entrar e sair da sala de aula somente com a permissão do 
educador musical, sem se ausentar antes do término;



26 27Amigos do Projeto guriiNFormAções gerAis - mANuAl do AluNo 

•	 Entrar e sair do polo somente com a autorização da coor-
denação;

•	 Manter-se atento às aulas, cumprindo as tarefas atribuí-
das pelos educadores musicais;

•	 Ocupar-se, durante a aula, somente com atividade perti-
nente a ela;

•	 Não levar para a sala de aula e nos ensaios dos grupos 
musicais material que coloque em risco a saúde, a segu-
rança e a integridade física e moral, sua ou dos outros;

•	 Identificar todo material de uso individual com dados pes-
soais;

•	 Zelar pela conservação do prédio, instalações, equipamen-
tos (carteiras, computadores, instrumentos, mesas, etc), 
instrumentos e materiais de estudo, bem como de tudo o 
que é de uso coletivo, responsabilizando-se por danos que, 
porventura, venha causar à comunidade do Projeto Guri;

•	 Manter a organização das salas e dos materiais de estudo 
utilizados, respeitando os pertences de seus colegas;

•	 Colaborar com a limpeza do polo, não jogando lixo no chão, 
não riscando ou sujando as paredes ou carteiras;

•	 Não promover vendas, coletas, subscrições, excursões e 
distribuição de qualquer material gráfico dentro do polo 
sem a autorização da Amigos do Guri;

•	 Cuidar dos instrumentos, colaborando no transporte, guar-
da e higienização dos mesmos sempre que necessário.

Fonte: Todos os direitos e deveres citados acima são baseados no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE).

Cursos FAiXAs etÁriAs

GERAIS

Iniciação Musical 6 a 8

Coral Infantil 6 a 8

Coral Infanto Juvenil a partir de 9

Piano ou Teclado 8

Acordeon 9

Lutheria 14

CORDAS DEDILHADAS

Bandolim 10

Cavaco 10

Violão 8

Viola Caipira 10

MADEIRAS

Clarinete 9

Flauta Transversal 9

Oboé 10

Saxofone alto 9

Saxofone tenor 12

METAIS

Trompa 10

Eufônio 10

Trompete 10

Trombone 10

Tuba 13

CORDAS FRICCIONADAS

Violino 10

Viola 10

Violoncelo 10

Contrabaixo 12

Rabeca 10

CORDAS ELÉTRICAS
Guitarra 8

Baixo-elétrico 10

BATERIA E PERCUSSÃO
Bateria 10

Percussão 8

observação: Nos cursos de instrumentos, as faixas etárias acima são indicadas como 
ideais para início. No entanto, as idades são utilizadas como referências e não como re-
gras restritivas, devendo ser utilizadas de maneira relativa. Caberá ao Educador Musical 
analisar a adequação física do aluno em relação ao instrumento pretendido para que não 
haja problemas com o tamanho e manejo dos instrumentos.

Cursos (por faixas etárias)
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Cursos
Polos 
regioNAis

Polos
Polos 
F.CAsA

GERAIS

Iniciação Musical 15 15 0

Coral Infantil 20 20 0

Coral Infanto-Juvenil 30 30 15

Piano/Teclado 4 4 0

Acordeon 5 5 0

Lutheria 0 6 0

CORDAS 
DEDILHADAS

Bandolim 10 10 10

Cavaco 10 10 10

Violão 12 12 12

Viola Caipira 10 10 0

MADEIRAS

Clarinete 8 2 0

Flauta Transversal 8 2 0

Oboé 3 0 0

Saxofone alto/tenor 8 2 0

METAIS

Trompa 5 0 0

Trompete 5 2 0

Trombone 5 1 0

Tuba 4 0 0

Eufônio 4 1 0

CORDAS 
FRICCIONADAS

Violino 14 14 0

Viola 8 4 0

Violoncelo 8 4 0

Contrabaixo 4 1 0

Rabeca 0 12 0

CORDAS 
ELÉTRICAS

Guitarra 5 5 0

Baixo-elétrico 5 5 0

BATERIA E 
PERCUSSÃO

Bateria 5 0 0

Percussão 9 9 10

Número máximo de alunos por turma 

Cursos NiVel
*ComPoNeNte 
CurriCulAr

durAçÃo 
NormAl

CArÁter
Nº de AulAs 
semANAis

INICIAÇÃO 
MUSICAL

Único
Iniciação 
Musical***

Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 2

INSTRUMENTOS

A
Instrumento

Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 2

Fundamentos 
da música

Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 1

B
Instrumento

Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 2

Fundamentos 
da música

Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 1

C

Instrumento
Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 2

Fundamentos 
da música**

Mínimo de 1 
semestre

opcional 1

Prática de 
conjunto

Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 2

CORAL INFANTIL 
E INFANTO-
JUVENIL

Canto 
Coral 
Infantil

Coro
Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 2

Canto 
Coral

Coro
Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 2

Infanto-
Juvenil

Prática de 
conjunto

Mínimo de 1 
semestre

obrigatório 
opcional

2

*  Componentes curriculares são as disciplinas (obrigatórias ou opcionais) 
existentes dentro de cada nível dos cursos oferecidos pelo Projeto Guri.

**  Conforme organização do Polo.
*** Nem todos os polos possuem o curso de iniciação musical.

Organização dos cursos
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TERMO DE CIÊNCIA DE RECEBIMENTO DO MANUAL

Eu, , 

responsável pelo(a) aluno(a)  

 

do polo de , 

declaro ter recebido o Manual do Aluno 20 , estando 

ciente e de acordo com todas as informações nele contidas.

Local:  Data: 

Assinatura: 

VIA  DO POLO

TERMO DE CIÊNCIA DE RECEBIMENTO DO MANUAL

Eu, , 

responsável pelo(a) aluno(a)  

 

do polo de , 

declaro ter recebido o Manual do Aluno 20 , estando 

ciente e de acordo com todas as informações nele contidas.

Local:  Data: 

Assinatura: 

VIA  DO ALUNO
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www.projetoguri.org.br

FACeBooK.Com/Projetoguri

twitter.Com/Projeto_guri

iNstAgrAm.Com/Projetoguri

youtuBe.Com/AAPgProjetoguri

PRoJETo GuRI:  
REFERÊNCIA NA MÚSICA E NA VIDA.

realização:


