


Objetivo

Desenvolver através da música a sociabili-
dade, auto-estima e senso de cidadania de
crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, visando
a possibilidade de resgatar suas raízes culturais,
e expressar suas emoções e sensibilidades;

Promover com excelência a educação mu-
sical e a prática coletiva de música,
visando o desenvolvimento humano de
gerações em formação;



Aprimorar o processo educacional, priori-
z a n d o a r e d u ç ã o d e r i s c o e
vulnerabilidade social e pessoal.

Contribuir para a formação educacional
dos participantes, através do estimulo a
autodiscipl ina, tolerância, amizade e
respeito, direcionando os mesmos para o
amadurecimento e aos seus futuros objetivos;

Promover a inclusão social por meio do
ensino coletivo da música além de
possibilitar a formação de músicos;



Ações

No dia 18 de abril de 2005 foi instituído
o projeto, iniciam-se as atividades no Pólo
de Cerquilho, com aulas de violão, percussão
e canto coral no período da manhã e tarde;

Cada novo integrante opta pelo
aprendizado de um instrumento musical,
canto coral ou ambos sendo que nas aulas,
vários gêneros musicais são trabalhados,
desde canções populares e folclóricas até
composições eruditas;



Atividades realizadas em grupo, estimu-
lando a participação dos alunos, mostrando
que todos são parte de uma equipe e que
passam pelos mesmos desafios;

Participações dos integrantes em
apresentações em eventos regionais,
onde o resultado é o produto da dedicação
dos mesmos.



Público Alvo

Dados Informativos

O pólo conta com 15 músicas em seu
repertório e se renova. É diversificado e
abrange diversos gêneros musicais, além de
atender as funções didáticas e culturais;

Cerquilho está entre os pólos de destaque
da região de Sorocaba. Os grupos possuem
repertório próprio e independente, o que
indica a qualidade das aulas;

Crianças e Jovens da comunidade, de
6 a 18 anos;



No dia 19 de abril de 2009, em
comemoração do aniversário do Projeto Guri-
Pólo Cerquilho, a Prefeitura Municipal
convidou a todos da comunidade para a
Apresentação Especial do Pólo Cerquilho no
Teatro Municipal;

Cursos Oferecidos no Projeto Guri - Pólo
Cerquilho: violão, percussão e canto coral

Funcionamento do Projeto Guri - Pólo
Cerquilho:

1º semestre de 2011 - Aula de Segunda e
Quarta -feira - das 8h às 11h / 13h30 às 17h30

2º semestre de 2011 - Aula de Segunda à
quinta-feira - das 8h às 11h / 13h30 às 17h30



Localização: Travessa Cobrasil, nº 100,
Estação Cultura – Centro

Cerquilho/SP – CEP: 18520-000
Telefone: (15) 3384-1796

No ano de 2011, o Pólo Cerquilho será
ampliado no segundo semestre com o início
das aulas dos novos cursos em 01 de
Agosto/11.



Parcerias

Secretaria de Estado da Cultura do
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Cerquilho

Grupo Cipatex

www.projetoguri.com.br








