ANEXO II - PROJETO EXEMPLO – CONCURSO GURI CONSCIENTE
POLOS CENTRO DE INTERNAÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA
Visando auxiliar os alunos a ter ideias, esclarecer dúvidas e na elaboração do
projeto que os representará no Concurso Guri Consciente, um projeto modelo
(fictício, só exemplo) foi desenhado para que, por meio dele, os grupos
participantes possam visualizar como deverá ficar o projeto. O exemplo abaixo
segue todos os tópicos do roteiro que devem constar no projeto, bem como
estão assinaladas como e quais informações os alunos precisarão descrever.
Serve apenas como exemplo de um projeto, não copiem a ideia, apenas o
formato!
PROJETO EXEMPLO
1. TÍTULO DO PROJETO – CURTINDO A NATUREZA
2. GRUPO Regional: Gurilândia
Polo: Centro de Internação CASA Guarani
Nome do Grupo: Somos mais.
Responsável pelo Grupo: Carlos - 16 anos - aluno do curso de percussão no
Projeto Guri. Gosta de cinema, principalmente filmes de aventura. Sua família é
de origem nordestina e em sua casa está sempre tocando forró, mas Carlos
prefere mesmo o samba. O que mais gosta de fazer é tocar pandeiro com os
vizinhos. Pretende terminar o ensino médio. No grupo ficará responsável por
organizar as tarefas e ajudar os demais a realizar as suas atividades. .
Redator do grupo: Antônio M. - 15 anos - aluno do curso de violão e fã de
música sertaneja. Gosta de jogar futebol. Por sua família morar no interior de
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São Paulo o que mais curte, talvez por costume, é cuidar da horta. Gostaria de
praticar MMA. No grupo ficará responsável pela escrita, redação e elaboração
de textos, cartazes, etc. Fará apoio para o Valter na Comunicação.
Auxiliar geral do grupo1: José - 16 anos - é aluno do curso de Coral. Está
sempre cantando e queria um dia ser cantor profissional. Mora com a avó e
gosta muito de estar com o irmão mais novo. Gostaria de poder continuar os
estudos. Não gosta de ficar parado. No grupo ficará à disposição de todos para
o que precisar.
Auxiliar geral do grupo 2: André - 14 anos – mora na zona leste de São
Paulo. É aluno do curso de Percussão. Gosta de cantar e jogar bola na rua. Em
casa está sempre jogando videogame. Mora com o pai. Gosta de praticar
capoeira. No grupo quer ajudar na divulgação do projeto dentro do Centro.
Comunicação: Valter - 17 anos - É aluno do curso de Violão. O que mais
gosta de fazer é acessar a internet e redes sociais.Gosta de Rap e também
tem letras que ele próprio compôs. Por ter facilidade em desenhar e falar
escolheu esta função para criar textos e materiais para divulgação do projeto.
Orçamento e Organização do evento: Jair - 15 anos - Mora na cidade de
Santo André. Tem facilidade para lidar com números, por isso resolveu ajudar
acompanhando o orçamento do projeto. Participa do curso de Coral. Acha que
o Guri o ajudou a ser mais comunicativo e utilizar melhor a voz, também é fã de
dança de rua.
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3. PROJETO
O projeto será a montagem de um evento, que acontecerá no dia de visita aos
jovens do Centro, integrando familiares, funcionários do Centro, equipe do
Projeto Guri e convidados. O grupo SOMOS MAIS, dará início com a
apresentação da composição CURTINDO A NATUREZA, de autoria do próprio
grupo e acompanhados pelos demais alunos do Projeto Guri das turmas de
violão, coral e percussão. O espaço (quadra) será decorado pelo grupo com
detalhes relacionados ao tema da composição, haverá um número de dança
apresentado por dois integrantes do grupo e interação com o público. Será
exposto um painel com fotos e/ou registros do processo de construção do
evento.

4. LOCAL, PÚBLICO, DATAS E TEMPO DE DURAÇÃO –
LOCAL DE REALIZAÇÃO: CENTRO DE INTERNAÇÃO CASA GUARANI
PÚBLICO: Familiares dos alunos, Funcionários do Centro, Equipe do polo
do Projeto Guri, demais internos do Centro, convidados externos da Rede e
parceiros.
DATA: 12 /10/2014
HORÁRIO: Das 10hs as 12hs
5. JUSTIFICATIVA – Aproveitando um momento com seus familiares e amigos,
o grupo de alunos pretende mostrar através de sua arte de tocar, o quanto
acreditam que a música pode trazer alegria e ensinamentos para o público.
Com esta apresentação musical o grupo quer fazer com que as pessoas
lembrem dos cuidados que se deve ter com a preservação do nosso planeta. A
letra da composição criada pelo grupo levará para o público a reflexão sobre a
preocupação com a natureza.
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6. OBJETIVO - Valorizar os cuidados com a natureza. Proporcionar para os
jovens do Centro e o público em geral, alegria, movimento físico, boa música e
momentos de reflexão.
7. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
1- Reunião do grupo de alunos - inicialmente serão 02 reuniões para se
pensar na criação da apresentação (letra, música, materiais a serem
utilizados na apresentação, como será a divulgação, decoração do local
e pessoas que serão colaboradoras do projeto,etc.).
2- Reunião do grupo com a equipe do Polo e do Centro - para
apresentar a idéia inicial do projeto e obter autorização e orientações
para a realização do evento/atividade neste espaço.
3- Reunião do grupo com os Educadores do Polo para análise da
composição e se necessário orientações.
4- Reunião do grupo com a Coordenação do Polo e Equipe do Centro
para avaliar o orçamento do projeto e a necessidade de compras de
materiais ou serviços.
5- Iniciar a divulgação do projeto no Centro.
6- Ensaio do grupo – Em duas datas, junto com os Educadores do Polo.
7- Preparação da decoração do espaço da apresentação.
8- Apresentação do Evento – todo o grupo
9- Responder o questionário e enviar para o Núcleo de Comunicação da
Sede através da Coordenação de Polo.
10- Preparar a prestação de contas dos gastos do projeto.
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8. CRONOGRAMA, RESPONSÁVEIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS
QUADRO DE PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA DAS AÇÕES:
AÇÃO

RESPONSÁVEL

Reuniões do grupo de alunos

Carlos

DATA
/PERÍODO
22/09/14

LOCAL

Reuniões do grupo de alunos

Carlos

23/09/14

Reunião com a Equipe do Polo
e Centro para apresentação do
projeto

Todo o grupo

24/09/14

Reunião com os Educadores
do Polo.

Todo o grupo

24/09/14

Centro de
Internação
Guarani

Reunião com a Coordenação
de
Polo
para
revisar
orçamento.

Jair

26/09/14

Centro de
Internação
Guarani

Início da divulgação no Centro

Valter

26/09/14

Centro de
Internação
Guarani

Convites, cartazes, papel,
canetas, lousa e giz,
cadeiras, mesa e projeto
do grupo

Ensaios

Todo o grupo

01 e 08/10/14

Centro de
Internação
Guarani

Instrumentos, microfones,
Máquina fotográfica

Decoração do Espaço

Todo o grupo

11/10/14

Centro de
Internação
Guarani

cadeiras, mesas,
cartolinas, cola, papel
crepom, papel craft,
descartáveis, etc.

Execução do Evento

Todo o grupo

12/10/14

Centro de
Internação
Guarani
Centro de
Internação
Guarani
Centro de
Internação
Guarani

Centro de
Internação
Guarani

Preenchimento e envio do
questionário de comunicação
para o e-mail do Projeto

Grupo e
Coordenação de
Polo

13/10/14

Centro de
Internação
Guarani

Organização da Prestação de
Contas e encerramento do
Projeto

Jair e
Coordenação de
Polo

14/10/14

Centro de
Internação
Guarani

MATERIAL
NECESSÁRIO
papel, canetas, lousa e
giz, cadeiras, uma mesa
papel, canetas, lousa e
giz, cadeiras, uma mesa
papel, canetas, lousa e
giz, cadeiras, uma mesa

papel, canetas, lousa e
giz, cadeiras, uma mesa,
Projeto do grupo e
agenda
projeto do grupo

cadeiras, mesas,
cartolinas, cola, papel
crepom, papel craft,
cartazes, canetas, lousa
e giz, iluminação,
equipamento de som,
instrumentos musicais.
Projeto do grupo, fotos,
relatos e entrevistas
anotadas, caderno de
visitas, filmagens, etc.
Projeto do grupo, recibos,
notas fiscais
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9. DIVULGAÇÃO – O evento será divulgado nos murais do Centro Guarani. O
grupo divulgará o evento com cartazes para que todos os adolescentes e
jovens se preparem para o dia do evento, e comuniquem a seus familiares nos
dias de visita. Contarão também com o auxílio dos funcionários do Centro para
esta ação.
10. AVALIAÇÃO – O grupo

SOMOS MAIS gostaria que o evento fosse

fotografado. Também entrevistarão alguns dos jovens do Centro e seus
familiares e convidados, para saber o que acharam da apresentação.
Colocarão um caderno de visitas numa mesa para que os participantes e
visitantes possam colocar suas impressões.
11. ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO DO PROJETO
TIPOS DE DESPESA

EQUIPE/
GRUPO

DECORAÇÃO

EVENTO

APRESENTAÇÃ
O MUSICAL

DIVULGAÇÃO

R$ 255,00

TOTAL
R$ 255,00

SOM

R$ 270,00

R$ 270,00

ILUMINAÇÃO

R$ 130,00

R$ 130,00

VIDEO/FOTOS

R$ 240,00

R$ 240,00

MATERIAIS
XEROX

R$ 403,00
R$ 15,00

R$ 100,00

SERVIÇOS
CONTRATADOS

TOTAL

R$ 443,00

R$ 32,00

R$ 102,00

R$ 110,00

R$ 110,00

R$ 55,00

FAIXAS/CARTAZES
CAMISETAS

R$ 40,00

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 250,00

R$ 115,00

R$ 908,00

R$ 250,00

R$ 745,00

R$ 182,00

R$ 2.000,00

*OS NÚMEROS APRESENTADOS NA TABELA ACIMA SÃO APENAS EXEMPLOS E NÃO CORRESPONDEM AOS VALORES REAIS DOS ITENS.
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12. APOIADORES DO GRUPO – O grupo contará com o apoio da Equipe do
Polo do Projeto Guri (Educadores Jefferson, Claudio e Maria e Coordenadora
de Polo Ana) e também a Equipe do Centro (Coordenadora Pedagógica Maria
Clara, o Agente de referência de Arte Cultura Nivaldo, Agente de Segurança
Josué e demais funcionários).
13. PREMIAÇÃO - Os participantes deste grupo gostariam de assistir um show
do Criolo caso sejam os vencedores.
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