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Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Resultado do exercício - -
Ajustes por:
Constituição de provisão para contingências 71.539 51.351
Depreciações - imobilizado 249.164 300.658
Depreciação do direito de uso 171.549 -
Juros sobre arrendamento mercantil 12.032 -
Provisão para outras obrigações 
 a pagar - Processo IPTU 132.567 -
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos

 restritos vinculados a fundos (70.286) (2.700.718)
Estoques (208.064) 43.891
Adiantamentos diversos (560.167) 4.415
Despesas antecipadas 2.095 (4.927)
Direito de uso - Arrendamento CPC 06/NBC TG 06 - 53.618
Depósitos Judiciais (137.181) -
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores (34) (12.363)
Obrigações sociais / trabalhistas 1.344.248 (105.597)
Juros pagos de arrendamentos (12.032) -
Contingências pagas (77.100) -
Outras contas a pagar (5.149) 4.200

Fundos 70.286 52.796
Recursos aplicados em ativos 
 
Arrendamento operacional - CPC 06/NBC TG 06 - (53.618)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 7.741.447 3.731.348
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Recursos aplicados na aquisição 
 de ativos imobilizados 163.120 (303.258)

Adições no imobilizado (163.120) -
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos - (300.658)

Pagamento de arrendamentos (principal) (171.549) -
Caixa líquido (aplicado nas) 
 (171.549) -
Variação de caixa e equivalentes de caixa 7.569.898 3.430.690

 

Variação de caixa e equivalentes de caixa 7.569.898 3.430.690

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Balanços Patrimoniais Demonstrações dos Resultados Exercícios

  Notas 2021 2020
Receitas operacionais  28.130.227 23.956.669
 Recursos do contrato de gestão 16 28.116.488 23.956.601
 Outras receitas operacionais  13.739 68
Custos e despesas operacionais
 Despesas com pessoal e encargos 17 (23.406.413) (20.448.416)
 Despesas gerais 18 (856.086) (669.127)
 Despesas de depreciação 7 (249.164) (300.658)
 Serviços prestados por terceiros 19 (2.538.430) (1.832.804)
 Despesas com locações 20 (950.112) (620.348)
  (135.974) (74.316)
Resultado antes das receitas
  (5.951) 11.000
 
 

21 5.951 (11.000)
Resultado do exercício  - -

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios 
 Patrimônio Resultado do
 social exercício Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020 - - -

 
 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 - - -
Incorporação do superávit do ano anterior
 

Saldos em 31 de dezembro de 2021 - - -

Ativo Nota 2021 2020
Ativo circulante  21.086.293 12.679.973

Recursos restritos vinculados a fundos 4 2.771.004 2.700.718
Adiantamentos diversos 5 599.320 39.153
Estoques 6 475.987 267.923
Despesas antecipadas  22.747 24.842
Ativo não circulante  975.732 1.066.460
Imobilizado 7 838.551 924.595
Ativo de direito de uso  - 141.865
Depósitos judiciais  137.181 -
Total do ativo  22.062.025 13.746.433

Passivo Nota 2021 2020
Passivo circulante  21.005.925 12.731.295
Fornecedores 8 17.431 17.465
Obrigações sociais e trabalhistas 9 1.898.805 554.557

Fundos de reserva/contingência 11 2.771.004 2.700.718
Passivo de arrendamento  - 141.865
Outras contas a pagar  5.460 10.609
Passivo não circulante  1.056.100 1.015.138
Provisão para contingências 12 84.982 90.543
Recursos aplicados em ativos imobilizados 13 838.551 924.595
Provisão para outras obrigações a pagar  132.567 -
Patrimônio líquido 14 - -

 - -
Total do passivo e do patrimônio líquido  22.062.025 13.746.433

Notas Explicativas da Administração às
Demonstrações Financeiras “carve-out”

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios

Demonstrações do Valor Adicionado Exercícios

  2021 2020
Resultado do exercício - -
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício - -

Receitas operacionais brutas 2021 2020
 Recursos do contrato de gestão 28.116.488 23.956.601
 Com doações,verbas e outras receitas operacionais 13.739 68
Insumos adquiridos de terceiros
 Serviços de terceiros e outros (2.538.430) (1.832.804)
 Despesas administrativas e gerais (856.086) (669.127)
Valor adicionado bruto 24.735.712 21.454.738
Retenções
 Depreciação e amortização (249.164) (300.658)
Valor adicionado líquido 
 produzido pela Entidade 24.486.548 21.154.080
Valor adicionado recebido em transferência
 
  25.300 10.069
Valor adicionado total a distribuir 24.511.848 21.164.149
Distribuição do valor adicionado
 Pessoal Remuneração Direta 23.406.413 20.448.416
 Salários 14.941.022 12.827.861
 Benefícios 3.127.448 2.914.506
 Encargos 5.337.943 4.706.048
 135.974 74.316
 Municipais 135.336 72.072
 Estaduais - -
 Federais 639 2.244
 Remuneração de capitais de terceiros 969.461 641.417

 Remuneração de capitais próprios - -

 Total valor adicionado 24.511.848 21.164.149

1. Contexto operacional: A Associação de Cultura, Educação e Assistência 
Social Santa Marcelina (“Associação”), constituída em 23/10/2008, é uma 
associação de direito privado, de natureza confessional, educacional, cultu-

que atua com a missão de formar pessoas utilizando a educação, a cultura e 
a assistência social como instrumentos de promoção, defesa e proteção da 
infância, da adolescência, da juventude e de adultos, em consonância com 
a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
o Estatuto do Idoso, regida pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicá-
vel. A Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marce-
lina participou da convocação pública através da Resolução SC nº 44/2017 
de 21/10/2017, e posteriormente celebrou o Contrato de Gestão Nº 04/2017 
com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de 
São Paulo por meio do Processo SC/1344496/2017, tendo como objeto o 

área cultural do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo (“Entidade”), 
para o período de 01/01/2018 à 31/12/2022. 1.1. Programa Guri na Capi-
tal e Grande São Paulo: No Guri na Capital e Grande São Paulo, a criança 
começa seus estudos aos 6 anos, na iniciação musical. É por meio de ativi-
dades lúdicas e práticas que os alunos dão seus primeiros passos. Depois 
da iniciação vêm os cursos sequenciais, em que meninos e meninas, a partir 
dos 10 anos, estudam canto ou instrumento, além de coral, prática de con-
junto e teoria musical - tudo isso por meio de aulas coletivas. Voltado para
crianças e adolescentes, o programa proporciona a oportunidade de cresci-
mento cultural e inclusão social, por meio de uma educação musical de qua-
lidade apoiada por um trabalho social efetivo. Sempre apostando na plena 
capacidade de desenvolvimento do ser humano, o Guri oferece não ape-
nas uma rede de apoio para seus alunos e alunas, mas também para seus 
familiares e comunidades nas quais o programa atua. Desde 2008, o Guri 
na Capital e na Grande São Paulo é gerido pela Santa Marcelina Cultura. 
Além do ensino cotidiano nos diversos polos de ensino, os alunos e alunas 

-
pos Infantis e Juvenis, onde, com ensaios e performances, se preparam 
para uma vivência cultural ainda mais ampla. Esses grupos, formados por 
alunos e alunas de diversas regiões da cidade e da Grande São Paulo, se 
apresentam em importantes espaços culturais, como teatros, CEUs, igrejas 
e museus. 1.2. Impacto do COVID-19 nas operações: A pandemia do novo 
coronavirus afetou praticamente todos os setores da economia, com para-
lisação de diversas atividades, implementação de medidas de restrição ao

-
cial - o que fragilizou economias ao redor do globo. No que tange aos Con-

do Governo do Estado de São Paulo, faz-se necessário esclarecer que as 
atividades foram realizadas de acordo com o planejamento que previu na 
estimativa das metas contratuais de gestão do Projeto Guri, o provável im-
pacto da pandemia durante o ano de 2021. Houve atrasos e remarcações de 
algumas atividades no primeiro semestre em razão do recrudescimento da 
situação pandêmica, contudo conseguimos nos reorganizar para que tudo 

2. Apresenta-

As demonstrações 
-

sentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

contemplam apenas os direitos, obrigações e o resultado das operações 
atinentes ao contrato de gestão do “Projeto Guri na Capital e Grande São 
Paulo” (“Projeto Guri” ou “Entidade”) gerido pela Associação de Cultura, 
Educação e Assistência Social Santa Marcelina, aqui nestas demonstrações 

são controlados e operados por meio de centros de custos pela controlado-

patrimonial da Associação como um todo (operações e resultados das de-

o Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo). No modelo de contrato de 

convocação pública nos termos da lei complementar 846/1998 para uma
nova contratação, podendo a Organização Social gestora atual também 
participar do certame. Caso a Organização Social gestora atual não seja a 
vencedora ou decline de participar da convocação pública, os bens, direitos 
e deveres atinentes ao Contrato de Gestão serão sub-rogados pela Orga-
nização Social vencedora. Caso a Organização Social atual manifeste inte-

bens, direitos e deveres poderão ser devolvidos ao ente público ou serão 
sucedidos por uma nova entidade privada contratada pelo ente público para 
assumir sua gestão. Todas as informações relevantes próprias das demons-

e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. A 

31/12/2021, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Associação em
16/02/2022. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas de-

moeda funcional da Entidade. Todas os saldos foram arredondados des-
c. Uso 

de estimativas e julgamentos: -
nanceiras “carve-out”, a Administração utilizou julgamentos e estimativas 
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores re-
portados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais po-
dem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas 
de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospec-
tivamente. (i) Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações 
sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31/12/2021 

-

Determinação da vida útil do ativo imobilizado
Determinação da mensuração de provisões 

-
ções e informações quando da efetiva realização podem divergir dessas 
estimativas. (ii) Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divul-
gações contábeis da Entidade requer a mensuração de valor justo, para os 

avaliação são reportadas para a Administração da Entidade. Ao mensurar 
o valor justo de um ativo ou um passivo, a Entidade usa dados observáveis 

diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utili-
preços cota-

dos (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente 
(derivado de preços). inputs, para o ativo ou passivo, que não são 
baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A En-
tidade reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo 

-
reram as mudanças. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas

-
22 - d. Base de pre-

pelo valor justo por meio do resultado. 

as práticas contábeis descritas a seguir. a. Caixa e equivalentes de caixa: 
-

nanceiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data 

no valor, e são utilizadas na liquidação das obrigações de curto prazo. Limi-
tes de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que

-

A Entidade possui recursos com restrição de uso vinculados a projetos. 
Recursos vinculados a projetos ou com restrição representam os saldos de 

restrita e somente poderão ser utilizados em projetos para fazer frente as 
obrigações do contrato de gestão. b. Estoques: Os estoques estão relacio-
nados, principalmente a suprimentos musicais e materiais de escritório. O 
custo dos estoques, baseado no princípio do custo médio, é avaliado com 
base no custo histórico de aquisição e acrescido de gastos relativos a trans-
portes, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de esto-

c. Imobilizado:
(i) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzidos de deprecia-
ção acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor re-
cuperável, quando necessárias. O custo inclui gastos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela 
própria Entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta e quais-
quer outros custos para colocar o ativo no local e em condições necessá-
rias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela 

-

entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos 

(ii) Custos subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados ape-

os gastos serão auferidos pela Entidade. Os custos de manutenção no dia 
a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
(iii) Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens 
do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando 
o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é 
reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis 

 Anos
Instalações 10
Equipamentos 10
Móveis e utensílios 10
Veículos 5
Instrumentos musicais 10
Ferramentas 10
Computadores e periféricos 5
Telefone 10
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão re-

como mudança de estimativas contábeis. Não houve evidências sobre a ne-

relação ao ano anterior. impairment): 
-

do pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresen-
tação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no 
seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma 
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhe-
cimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negati-

Os valores contábeis dos

perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperá-

e. Arrendamentos:
No início de um contrato, a Entidade avalia se um contrato é ou contém um 
arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato 

de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfe-

a Entidade aloca a contraprestação no contrato a cada componente de 
arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para os 
arrendamentos de propriedades, a Entidade optou por não separar os com-
ponentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os componentes 
de arrendamento e não arrendamento como um único componente. A Enti-
dade reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento 
na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado 
inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial do
passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrenda-
mento efetuados até a data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais 
incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos 
pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restau-
rando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente 
à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos 
quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de uso 
é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início 

-

-
preciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mes-
ma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso 
é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável,
se houver, e ajustado para determinadas remensurações do passivo de ar-
rendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor 
presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data 

-
timo incremental da Entidade. Os pagamentos de arrendamento incluídos 
na mensuração do passivo de arrendamento compreendem pagamentos 

é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. 
É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de ar-

C.N.P.J. nº 10.462.524/0002-39

nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com a garantia de 

-
-

mensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor 
contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. Arrendamen-
tos de ativos de baixo valor: A Entidade optou por não reconhecer ativos 
de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamentos de ativos 

TI. A Entidade reconhece os pagamentos de arrendamento associados a 
esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do ar-
rendamento. f. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: 
Os demais ativos circulantes estão apresentados aos valores de custo, que 

-
tos auferidos até a data do balanço. Os passivos circulantes e não circulan-
tes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias in-
corridas até a data do balanço patrimonial. g. Obrigações trabalhistas: 
Contemplam as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos, 
constituídas com base na remuneração de cada funcionário e no período 
aquisitivo incorrido até a data do balanço. -
gentes: Uma provisão é reconhecida quando, como resultado de um even-
to passado, a Entidade tenha uma obrigação presente e legal que pode ser 

obrigação presente resultante de um evento passado. As provisões são 
constituídas, revisadas e ajustadas, sempre que a perda for avaliada como 
provável e considerando a avaliação da administração, em conjunto com a 
opinião dos assessores jurídicos, levando em consideração a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, a prescrição ou decadência 
quando aplicável, as decisões mais recentes e jurisprudências dos tribunais.
i. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A Entidade não prati-

Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas da-

valores presentes. j. Subvenções governamentais - Projetos
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     e fundos a executar: O reconhecimento das receitas e despe-
sas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de 

originados de contratos com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, são registrados da seguinte forma, em conformidade 

-
do ocorre o recebimento de recursos, é reconhecido um ativo (recursos vin-

ou fundo de contingência no passivo circulante. 
projetos a executar: São registrados os consumos por meio de conta redu-
tora do passivo, quando da realização de uma receita em bases sistemáti-
cas com a despesa que pretende compensar. -
do ocorre a aquisição de bens dos contratos de gestão são reconhecidos 
os ativos imobilizados e intangíveis, em contrapartida a uma receita diferi-
da no passivo não circulante. 

-
culante. Em consequência à prática contábil adotada pela Entidade, os efei-

pois todas as despesas incorridas com o projeto são vinculadas a recursos 
k. Fundos de reserva e

de contingência: Os Fundos são reconhecidos no ativo (recursos vincu-
lados a projetos) em contrapartida a Fundo de Reserva ou Fundo de Con-
tingência no passivo circulante. (i) Fundo de reserva: 
constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de Administra-
ção, que poderá ser utilizada na hipótese de atraso superior a 5 (cinco) dias 
no repasse de recursos por parte da Secretaria. A Utilização destes recursos 

SMC, sendo que os respectivos valores deverão ser restituídos à reserva em 
até 3 (três) dias úteis após a efetivação do repasse pela Secretaria. (ii) Fun-
do de contingência: 

de percentual estipulado sobre o valor global repassado pela Secretaria, 
observados os preceitos do artigo 5º, inciso VI, alínea “g” do Decreto Esta-
dual 43.493/1998, com as alterações do Decreto Estadual 62.528/2017. Na 

1) a
Organização Social poderá contribuir com recursos próprios para a conta de 
recursos de contingência. 2) 
bancária a que se refere somente poderão ser utilizados, em conformidade 
com o estabelecido no e com deliberação de 3/4 (três 
quartos) dos membros do Conselho de Administração da Contratada e do 

-
tência, cabendo-lhes zelar por seu uso, em conformidade com o praticado 
por entidades congêneres. 3) 
ordens ou condenações judiciais em processos cíveis, trabalhistas e tribu-
tários ou sejam decorrentes de acordos judiciais em ações promovidas em 
face da na esfera federal, estadual ou municipal, de competên-
cia da justiça comum ou especializada, que tenham de ser cumpridos em 

Cultura a utilização de recursos da conta bancária destinada a contingên-
cias, devendo a mesma ser aprovada pelo Conselho de Administração da

sem prejuízo de outras eventuais utilizações na forma do subi-
tem anterior. 4) Contrata-
da obrigada a encaminhar à Contratante a documentação pertinente, com 
os devidos esclarecimentos referentes à movimentação efetuada, no rela-
tório trimestral seguinte. 5)  eventual saldo 

entre o Estado e a Organização Social, observada a mesma proporção em 
que ela foi constituída. 6) Os saldos da conta, enquanto não utilizados, se-
rão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição 

aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mes-
7) 

auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do Contrato de 
Gestão 

do ajuste. l. Recursos aplicados em ativos imobilizados (receita diferi-
da): Os valores reconhecidos como receita diferida representam os ativos 
imobilizados e intangíveis recebidos em doação, mensurados ao valor jus-
to, e ativos adquiridos de terceiros, que são reconhecidos como uma receita 

segundo o regime de competência em base sistemática em confronto com a 
depreciação do bem imobilizado ao longo de sua vida útil estimada, em aten-
dimento ao CPC 07 (R1)/(NBC TG 07 (R2)). m. Patrimônio líquido: Repre-

o artigo 14 do Código Tributário Nacional, a Entidade não distribui qualquer 
-

gralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos insti-

-

-
ferência constituída pelas Religiosas Professas, Irmãs de Santa Marcelina’’

-

neste sentido, a entidade depende do recebimento regular desses recursos, 
bem como das políticas e diretrizes traçadas por este órgão governamental 

-
ceiro. n. Reconhecimento de receita: A Entidade reconhece a receita por 

-
-

atividades da Entidade. o. Apuração do resultado do exercício: As recei-
tas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em confor-
midade com o regime contábil de competência. p. Receitas com trabalhos 

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Enti-
dade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valora as receitas com trabalhos 
voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração 
sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os mon-
tantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em 
mercado similar. Em 31/12/2021 e 2020 a Entidade não registrou receitas e 
despesas relacionadas aos trabalhos voluntários em decorrência de não ter 
efeito relevante face ao montante de receitas e depesas das demonstrações 

Reconhecimento e
mensuração inicial: A Entidade reconhece os recebíveis inicialmente na 

são reconhecidos inicialmente quando a Entidade se tornar parte das dispo-

-
-

cido, para um item não mensurado ao Valor Justo por meio do Resultado 
(VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisi-
ção ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente sig-

No reconhecimento inicial, 

-

-
dos subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Entida-

do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.

é manti-
-

seus termos contratuais 

pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os 

-
ros registrados pelo valor justo por meio do resultado (VJR). Esses 
ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado lí-
quido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
Custo amortizado: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado 

é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais (quando houver) e o impairment são reconhecidos no resultado. 

-
-

res imobiliários, contas a receber e outras créditos. 
Os passi-

-

justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros 
-

tizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e

no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (ii) Desreco-
nhecimento: -

-

-
ridos ou na qual a Entidade nem transfere nem mantém substancialmente 

-

-

(iii) Compensação: 
o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quan-

-
pensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou 
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (iv) Instrumentos 

A Entidade não efetuou operações com instrumen-

incluindo operações de hedge. As re-

reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos. As despe-
s. Geren-

A política da Administração é manter uma 
sólida base de recursos para manter o desenvolvimento futuro da Entidade. 
A Administração monitora o retorno sobre o capital aplicado considerando 

-
nistração para gerenciamento do risco de crédito, risco de liquidez, risco de 

22. t. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 

Entidade não adotou essas normas na preparação destas demonstrações 
-

Contratos onerosos - Custos para cumprir um contrato 
(alterações ao CPC 25/NBC TG 25 (R2)). Imposto diferido - Relacionado a 
ativos e passivos decorrentes de uma única transação (alterações ao CPC 
32/NBC TG 32 (R4)). -
rações ao CPC 48/NBC TG 48, CPC 38, CPC 40/NBC TG 40 (R3), CPC 11/
NBC TG 11 (R2) e CPC 06/NBC TG 06 (R3)). Outras normas - não se espe-

-
Concessões 

de aluguel relacionados à Covid-19 após 30/06/2021 (alteração ao CPC 06/ 
-

Referência a Estrutura Conceitual (al-
-

Divulgação 
-

nição de Estimativas Contábeis (alterações ao CPC 26/NBC TG 26 (R5)).
4. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2021 31/12/2020

Recursos restritos vinculados a 

-

-
mente pela Entidade e que somente poderão ser utilizados nas previsões 

-

5. Adiantamento diversos 31/12/2021 31/12/2020
Adiantamento de Férias (a) 597.595 35.845
Adiantamento a Fornecedores 960 -
Outros Adiantamentos 765 3.308
  599.320 39.153
(a) Alteração de critério de desconto de adiantamento de férias:
A Entidade passou a utilizar a partir de maio de 2021 o sistema de RH da 
empresa Benner Sistemas S/A, para o processamento da folha de paga-
mento. Este sistema possui uma parametrização para o cálculo de des-
contos das provisões de férias, adiantamentos e dos respectivos encar-
gos sociais incidentes pelo método pró-rata, ou seja, o desconto ocorre 
mensalmente conforme o gozo das férias do colaborador. Desta maneira, 
caso o colaborador venha a gozar suas férias parte em um mês e o res-
tante no mês subsequente, o sistema manterá um saldo a ser descontado 
do colaborador para 2º mês de gozo das férias. O sistema utilizado ante-
riormente era o Totvs, e as férias eram descontadas integralmente quan-
do do início do gozo, ou seja, o desconto ocorria inteiramente no primeiro 
mês. Como no atual sistema, o desconto passou a ser pró-rata, de modo 
que o valor da provisão de férias, adiantamentos de férias e respectivos 
encargos incidentes passaram a ter saldo maiores no ativo (adiantamen-
tos de férias) e passivo (provisão de férias e respectivos encargos) no 

6. Estoques 31/12/2021 31/12/2020
Material de escritório 30.827 28.863
Suprimentos musicais 424.132 221.690
Demais estoques 21.028 17.370
  475.987 267.923
7. Imobilizado Taxas anuais  Depreciação
 de depreciação Custos acumulada 2021 2020

Por força do Contrato de Gestão, a Entidade está obrigada a cumprir deter-
minadas metas, as quais são quadrimestralmente avaliadas pela Unidade 
de Informação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. No caso de 
não cumprimento dessas metas, a Associação poderá sofrer penalidades 
que podem incorrer em redução dos repasses contratados. Os relatórios 
quadrimestrais relativos ao primeiro e segundo quadrimestre de 2021 (do 
Contrato de Gestão 04/2017 - Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo), 
foram preparados e encaminhados para a Unidade de Formação Cultural 
- UFC, para a Unidade de Monitoramento - UM e para a Comissão de Ava-
liação - CA da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, sendo o relatório 
do primeiro quadrimestre entregue em 20 de maio e o relatório do segundo 
quadrimestre em 20/09/2021. A prestação de contas referente ao relatório 
de atividades anuais será enviada em 15/03/2022 e as eventuais comple-

Obras em andamento - 163.120 - 163.120 -
Total  5.895.248 (5.056.697) 838.551 924.594

-

Custo Saldo em 31/12/2020 Adições Saldo em 31/12/2021
Instalações 35.258 - 35.258
Equipamentos 281.862 - 281.862
Móveis e utensílios 454.844 - 454.844
Veículos 364.692 - 364.692
Instrumentos musicais 4.298.878 - 4.298.878
Ferramentas 385 - 385
Computadores e periféricos 279.459 - 279.459
Telefone 16.750 - 16.750
Obras em andamento (a) - 163.120 163.120
Total custo 5.732.128 163.120 5.895.248
Depreciação
Instalações (31.307) (3.526) (34.833)
Equipamentos (221.570) (20.610) (242.180)
Móveis e utensílios (425.275) (20.272) (445.547)
Veículos (364.692) - (364.692)
Instrumentos musicais (3.469.631) (203.271) (3.672.902)
Ferramentas (312) (39) (351)
Computadores e periféricos (277.997) (1.446) (279.442)
Telefone (16.750) - (16.750)
Total depreciação (4.807.534) (249.164) (5.056.697)
Saldo líquido 924.594 (86.044) 838.551
(a) Refere-se aos gastos com obras para Reforma e adequação do “Núcleo 
Maestro Eleazar de Carvalho”, denominado “Polo Brooklin”.
 Saldo em   Saldo em
Custo 31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020
Instalações 35.258 - - 35.258
Equipamentos 281.862 - - 281.862
Móveis e utensílios 454.844 - - 454.844
Veículos 364.692 - - 364.692
Instrumentos musicais 4.303.567 - (4.690) 4.298.877
Ferramentas 385 - - 385
Computadores e periféricos 279.459 - - 279.459
Telefone 16.750 - - 16.750
Total custo 5.736.818 - (4.690) 5.732.128
Depreciação
Instalações (27.781) (3.526) - (31.307)
Equipamentos (196.877) (24.693) - (221.570)
Móveis e utensílios (402.814) (22.461) - (425.275)
Veículos (364.692) - - (364.692)
Instrumentos musicais (3.234.824) (236.897) 2.090 (3.469.631)
Ferramentas (274) (38) - (312)
Computadores e periféricos (264.954) (13.043) - (277.997)
Telefone (16.750) - - (16.750)
Total depreciação (4.508.966) (300.658) 2.090 (4.807.534)
Saldo líquido 1.227.852 (300.658) (2.600) 924.595
Conforme a Cláusula Segunda, Item 13, do novo Contrato de Gestão nº 

-
ministrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em confor-
midade com o disposto nos respectivos Termos de Permissão de Uso,até 
sua restituição ao Poder Público, mantendo em perfeitas condições de 
uso os imóveis, bens, equipamentos e instrumentais necessários para a 
realização das atividades contratualizadas, cujos inventários atualizados 
constarão dos devidos Termos de Permissão.” Em face a obrigação acima 
a Santa Marcelina Cultura apresentou a Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa de São Paulo, em 21/03/2018, através do Ofício SMC nº 072/2018, 
a relação de bens e equipamentos que serão utilizados para a realização 
das atividades contratualizadas no período de 2018 a 2022, devidamente 
inventariados e emplaquetados. E aguarda providências da Secretaria para 
a emissão do Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis e Intangíveis.
8. Fornecedores 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores nacionais 17.431 17.465
Referem-se às obrigações correntes com fornecedores, principalmente 
contas de telefone e intenet. Os fornecedores por vencimento apresentam-

 31/12/2021 31/12/2020
A vencer até 30 dias 17.431 17.465
  17.431 17.465
9. Obrigações sociais e trabalhistas 31/12/2021 31/12/2020
INSS a recolher (a) 428.762 -
Provisão de férias e encargos (b) 1.470.043 554.557
  1.898.805 554.557
(a) Até o ano de 2020, a Entidade sempre realizou o recolhimento do citado 
tributo referente ao mês de dezembro na própria competência. Entretanto, 
para a competência de dezembro de 2021, esta contribuição previdenciária 
foi recolhida em janeiro de 2022 em razão do processo de adequação da enti-
dade ao e-Social. (b) Alteração de critério de desconto da provisão de férias e 

de 2021 o sistema de RH da empresa Benner Sistemas S/A, para o proces-
samento da folha de pagamento. Este sistema possui uma parametrização 
para o cálculo de descontos das provisões de férias e dos respectivo encar-

-
cativa nº 5) pelo método pró-rata, ou seja, o desconto ocorre mensalmente 
conforme o gozo das férias do colaborador. Desta maneira, caso o colabora-
dor venha a gozar suas férias parte em um mês e o restante no mês subse-
quente, o sistema manterá um saldo a ser descontado do colaborador para
2º mês de gozo das férias. O sistema utilizado anteriormente era o Totvs, e 
as férias eram descontadas integralmente quando do início do gozo, ou seja, 
o desconto ocorria inteiramente no primeiro mês. Como no atual sistema, o 
desconto passou a ser pró-rata, o valor da provisão de férias e respectivos en-
cargos incidentes passaram a ter saldo maiores no passivo no encerramen-

mudança na parametrização do cálculo a despesa com férias reconhecida 

10. Projetos a executar 31/12/2021 31/12/2020

-
rém ainda não utilizados que serão reconhecidos no resultado em bases 
sistemáticas em confronto com as respectivas despesas de acordo com o 
regime de competência. A seguir apresentamos os contratos em andamen-

-

-
res despendidos com a aquisição de bens integrantes do ativo imobilizado.

mentações ou substituições até o dia 29 de março do mesmo ano corrente.
 Detalhamento dos projetos executados - Relatório Anual 2021 - Pro-
jeto Guri na Capital e Grande São Paulo. Programa para o Guri na 
Capital e Grande São Paulo: 1. Eixo - Ensino Musical: 1.1. Dados ex-
tras - Atendimentos alunos dos cursos de Iniciação Musical e Cursos 
Livres (consolidado): Em 2021 foram matriculados 14.316 alunos nos Po-
los do Guri. 1.2. Cursos de Iniciação Musical: Foram oferecidas em 2021, 
15.250 vagas nos cursos de Iniciação Musical, sendo que, 11.570 alunos 
foram matriculados. 1.3. Cursos Livres: Em 2021 tivemos 47 Cursos Mo-
dulares com 1.598 alunos matriculados. Tivemos 1.136 alunos matricula-
dos no curso de Iniciação Musical para Adultos. Também tivemos 12 alunos 
matriculados no curso de Luteria. 1.4. GURI 4.0: Em 2021 tivemos 40 cur-
sos online por meio de plataformas digitais de compartilhamento de vídeo, 
com público de 174.841 pessoas. 1.5. Manutenção de Polos:

 2021
  Saldo Valores Rendimentos  Aquisição Valor

Contrato de Gestão - Projeto Guri (04/2017) 9.283.076 34.700.000 337.588 (27.867.324) (163.120) 16.290.220
Outros Recursos (04/2017) 23.005 - - - - 23.005
Total 9.306.081 34.700.000 337.588 (27.867.324) (163.120) 16.313.225
 2020
  Saldo Valores Rendimentos  Aquisição Valor

Contrato de Gestão - Projeto Guri (04/2017) 3.185.434 29.731.382 22.203 (23.655.943) - 9.283.076
Outros Recursos (04/2017) 23.005 - - - - 23.005
Total 3.208.439 29.731.382 22.203 (23.655.943) - 9.306.081
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-
tra, 2 - CEU Alvarenga, 3 - CEU Casa Blanca, 4 - CEU Jambeiro, 5 - CEU 
Meninos, 6 - CEU Pq. São Carlos, 7 - CEU Pq. Veredas, 8 - CEU Pêra Mar-
melo, 9 - CEU Perus, 10 - CEU Rosa da China, 11 - CEU São Mateus, 12 
- CEU São Rafael, 13 - CEU Vila Curuçá, 14 - CEU Vila Atlântica, 15 - CEU 
Caminho do Mar, 16 - CEU Navegantes, 17 - CEU Inácio Monteiro, 18 - CEU 
Campo Limpo, 19 - CEU Vila Rubi, 20 - CEU Parelheiros, 21 - CEU Vila do 

Sol, 25 - CEU Três Pontes, 26 -CEU Sapopemba, 27 - CEU Paulistano, 28 -
CEU Pq. Anhanguera, 29 - CCA Itaquera, 30 - Rio Grande da Serra, 31 - Bi-
ritiba Mirim, 32 - Casa de Cultura da Penha, 33 - Entidade AME, 34 - Espaço 
Aberto Jd. Miriam, 35 - Poá, 36 - Júlio Prestes, 37 - Mazzaropi, 38 - Embu 
das Artes, 39 - Osasco, 40 - Brooklin, 41 - Cesa Cata Preta-Santo André, 42 
- Arujá, 43 - Guararema e 44 - Caieiras. 2. Eixo - Atividades Extraclasses: 

-
tes. - 11 Workshops com 388 alunos participantes. 3. Eixo - Atividades de 
Difusão Formativa: 3.1. Dados extras Grupos artístico-pedagógicos 
de bolsistas (Grupos infantis e juvenis) consolidado: O número total de 
alunos matriculados nos grupos artístico-pedagógicos de bolsistas do Guri 
em 2021 foi 363. Foram realizadas em 2021, 54 apresentações dos Grupos 
artístico-pedagógicos de bolsistas. 3.2. Grupos artísticos-pedagógicos 
de bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis): Em 2021 as apresentações dos 
Grupos artístico-pedagógicos de bolsistas tiveram um público de 64.255

-

Infanto-Juvenil. 3.3. Grupos artístico-pedagógicos de alunos e familia-
res: Informamos que o Coral de Familiares teve 36 alunos matriculados em 
2021. O Coral de Familiares realizou 6 concertos com público de 7.667 pes-
soas. Os Grupos de polo de difusão artístico-pedagógica realizaram 20 con-
certos com público de 313 pessoas. 4. Eixo - Desenvolvimento Social: Em 

-

-
des Culturais com 44 polos participantes. 5. Eixo: Bolsa Auxílio Aos 
Alunos Dos Grupos Artístico-Pedagógicos: Em 2021 o total de bolsas-

6. Eixo: Formação e Aperfeiçoamento de Equipe: Em 2021 tivemos 
-

boradores foram capacitados. 7. Eixo: Programa de Desenvolvimento 
Institucional: O índice de satisfação dos alunos e responsáveis com o 

dos Alunos e Responsáveis do Guri foi realizada pelo Instituto Datafolha 
e ocorreu no período de 22/11/2021 a 17/12/2021. O Índice de Satisfação 
do público dos concertos dos Grupos Artístico-Pedagógicos do Guri em 

Grupos do Guri foi realizada pelo Instituto Datafolha e ocorreu no período 
de 20/08/2021 a 31/12/2021. A meta de captação de recursos complemen-
tares às atividades do GURI ocorre por meio de projetos incentivados. Em 

de Plano Anuais de Atividades (Lei de Incentivo à Cultura). As informações 
-

tados - Relatório Anual 2021 - Projeto Guri na Capital e Grande São Pau-

-

11. Fundos de reserva/contingência 31/12/2021 31/12/2020
Recursos de reserva 1.884.119 1.836.328
Recursos de contingência 886.885 864.390
  2.771.004 2.700.718
Veja detalhes sobre as naturezas dos fundos de reservas e contingências 
na nota 3k. A seguir demonstramos a movimentação dos fundos em 31 de 

 2021
 Valor Valores Rendimentos  Valor

Recursos
 de reserva 1.836.328 - 47.791 - 1.884.119
Recursos de
 contingência 864.390 - 22.496 - 886.886
Total 2.700.718 - 70.287 - 2.771.004
 2020
 Valor Valores Rendimentos  Valor

Recursos
 de reserva 1.800.430 - 35.898 - 1.836.328
Recursos de
 contingência 847.492 - 16.898 - 864.390
Total 2.647.922 - 52.796 - 2.700.718
12. Provisão para contingências: A Entidade é parte (pólo passivo) 
em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das de-
mandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base 

Movimentação do período

 31/12/2020 Adição Pagamentos 31/12/2021
Trabalhistas 90.543 71.539 (77.100) 84.982
 90.543 71.539 (77.100) 84.982

 31/12/2019 Adição  Pagamentos 31/12/2020
Trabalhistas 39.192 56.968 (5.617) 90.543
 39.192 56.968 (5.617) 90.543
Riscos avaliados como perdas possíveis: Os valores das contingên-
cias de natureza trabalhista consideradas como perdas possíveis pelos 

em 2020) e não estão provisionadas tendo em vista que as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. 13. Recur-
sos aplicados em ativos imobilizados: Conforme demonstrado na nota 

e intangível são reconhecidos como uma receita diferida no passivo não 

o regime de competência, em confronto com os respectivos montantes 

das despesas de depreciação e amortização em consonância com o CPC 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.227.853

Saldo em 31 de dezembro de 2020 924.595

Saldo em 31 de dezembro de 2021 838.551
14. Patrimônio líquido: Em função do Projeto Guri gerido pela Associação 

-
tura, os resultados apresentados desde a sua constituição têm sido nulos, 

15. Remuneração da Administração: O Estatuto Social da Associação 
possui previsão de não remuneração da Diretoria Estatutária. A Associação 

-
gralmente no País os recursos destinados à manutenção de suas atividades.
16. Receitas vinculadas a recursos
 de contratos de gestão 31/12/2021 31/12/2020
Contrato de Gestão - Projeto Guri (04/2017) -

Receitas realizadas em razão do confronto com
 as despesas de depreciação 249.164 300.658
 28.116.488 23.956.601
17. Despesas com pessoal e encargos 31/12/2021 31/12/2020
Salários (12.187.666) (10.156.569)
Encargos (5.337.943) (4.706.048)
Assistência médica (1.639.894) (1.613.513)
Férias (1.418.070) (1.423.222)
13º Salário (1.051.048) (1.033.303)
Vale Refeição (665.187) (530.262)
Cesta Básica (617.490) (639.439)
Rescisão (215.116) (147.002)
Vale Transporte (136.089) (53.366)
Outros (137.910) (145.692)
 (23.406.413) (20.448.416)
18. Despesas gerais 31/12/2021 31/12/2020
Telefone e internet (191.394) (172.008)
Materiais de consumo (161.619) (133.936)
Conduções e transportes (73.392) (37.169)
Treinamento de pessoal (70.954) (89.196)
Lanches e refeições (70.759) (39.989)
Consumo Agua e Energia (65.331) (55.940)
Despesas c/software (48.711) (49.163)
Despesas de seguros (43.526) (41.229)
Bens de natureza permanente (37.368) -
Combustiveis (29.136) (10.145)
Despesas legais (25.766) (11.454)
Cartórios e registros (12.119) (10.448)
Equipamentos de proteção individual (9.407) -
Despesas com veiculos (licenciamento, inspeção) (6.417) (7.141)
Copa e cozinha (5.278) (3.416)
Aquisição/compra de partituras (3.882) (2.995)
Correios e telegrafos (809) (1.989)
Assinaturas (218) (1.263)
Despesas com instalacoes - (496)
Viagens e estadias - (1.150)
 (856.086) (669.127)
19. Serviços prestados por terceiros 31/12/2021 31/12/2020
Serviços diversos - pessoa jurídica (a) (1.902.542) (1.196.125)
Suporte em infraestrutura de TI (225.536) (176.236)
Manutenção e conservação (184.893) (158.003)
Consultoria e assessoria (186.610) (217.908)
Auditoria (35.057) (61.707)

 (2.538.430) (1.832.804)
(a) As despesas com serviços diversos pessoa jurídica referem-se, princi-
palmente a limpeza, segurança, serviços artísticos, imagem e outros.
20. Despesas de locação 31/12/2021 31/12/2020
Locação de imóveis (535.806) (467.966)
Locação de equipamentos (193.246) (74.271)

Fornecedores (custo amortizado) (17.431) (17.465)

Outras contas a pagar (custo amortizado) (5.460) 10.609)
  (22.891) (28.074)

-
tabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a qual prioriza 
as informações quando da mensuração do valor justo pela Entidade para 

-
ções não observáveis. O CPC 48/NBC TG 48 descreve os três níveis de in-

1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passi-
vos e idênticos. 
1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). - Premissas, para o ativo ou 
passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). O processo de mensuração do valor justo dos instrumen-

 23. Aspectos relacionados a impostos
e contribuições: A Associação de Cultura, Educação e Assistência Social 
Santa Marcelina, por ter objetivos e caráter de Assistência Social, goza da 
imunidade aos Impostos prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Cons-
tituição Federal de 1988 e, para tanto, cumpre os requisitos do art. 14 do 

-

integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objeti-

A Associação (assim como o Projeto Guri) não goza da imunidade para as 

Locação de veiculos (93.867) (77.511)
Locação de espaço (68.655) -
Locação de bens moveis (57.338) -
Locação de partituras (1.200) (600)
 (950.112) (620.348)

Tarifas bancárias (19.349) (21.068)

A Entidade opera apenas com instrumen-

representativos aos respectivos valores de mercado. Estimativa do valor 
justo: Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando 
comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação 
em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líqui-

-
ções com derivativos. Em função das características e forma de operação 

2021 e de 2020), a 
(i) Risco de liquidez: Risco de liqui-

Entidade na administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, 

vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Entidade. Expo-
sição ao risco de liquidez: A seguir, estão os vencimentos contratuais de 

31/12/2021 Fluxo de caixa contratuais

Fornecedores 17.431 17.431 17.431 - - -
Outras Contas a Pagar 5.460 5.460 5.460 - - -
Total 22.891 22.891 22.891 - - -
31/12/2020 Fluxo de caixa contratuais

 6 meses 06 - 12 1 - 2 Mais de

Fornecedores 17.465 17.465 17.465 - - -
Outras Contas a Pagar 10.609 10.609 10.609 - - -
Total 28.074 28.074 28.074 - - -
(ii) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de a Entidade incorrer em 
perdas decorrentes de um contrato de gestão ou de uma contraparte em um 

Esse risco é principalmente proveniente do contas a receber com a Secreta-
ria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e de 

dos recursos estarem aplicados em bancos considerados de primeira linha.
Exposição a riscos de crédito: A seguir, estão os valores contábeis dos 

 31/12/2021 31/12/2020

Recursos restritos vinculados a fundos -

Outros ativos 622.068 63.994
 20.610.307 12.412.049

-

como proposta de mitigar o risco. As estratégias de mitigação de risco são 

de curto prazo, de alta liquidez, e que são prontamente conversíveis em um 

risco avaliadas por agências de rating e aplicações em títulos de renda 
 Hierarquia de valor 

justo: 

contribuições da Seguridade Social prevista no artigo 195, § 7º da CF/88 

de Assistência Social CEBAS, estando contudo, envidando esforços para 
alcança-lo. Portanto é contribuinte do INSS Cota Patrona, do PIS incidente 
sobre a folha de pagamento e das Contribuição para Terceiros. A Associa-
ção é isenta do PIS/PASEP, da COFINS e da CSL. : A 

-
do cobrar o tributo se abstém de fazê-lo por meio de lei conforme dispõe o 
art. 176, caput do CTN que trata do instituto da Isenção. Neste sentido, em 

de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da 
Da Con-

tribuição Social sobre o Lucro - CSL: Prevê o Decreto Lei 9.532/97 que 

prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem 
 

Da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - CO-
FINS e do Programa de Integração Social - PIS: Segundo o Decreto nº 
4.524/2002 são contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salá-

receitas derivadas de suas atividades próprias. 25. Cobertura de seguros: 
A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros contra incên-
dio, risco diversos para os bens do ativo imobilizado e reponsabilidade civil, 

a natureza de sua atividade e o grau de risco envolvido. As premissas 
de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 

-

  Hierarquia de

Nível 2 2.771.004 2.770.718
   19.988.239 12.348.055

Rosane Ghedin - Diretora Presidente Rodrigo Ronald Henrique da Silva - Contador - CRC nº 1SP-290165/O-2

Relatório dos auditores independentes sobre as “Carve-out”

“carve-out” do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo (“Entidade”), unidade de 
-

tura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 

“carve-out” acima referidas, apresentam, em todos os aspectos relevantes, a posição 

 Associação de Cultura, Educação e Assistência 
Social Santa Marcelina em 31/12/2021, o 

  Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 

carve-out’”. Somos independentes em relação à en-
tidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 

 Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas de acordo com essas -
priada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Base de elaboração e restrição sobre uso e distribuição:

 demonstrações 
carve-out  indicativo da posição e per-

 tivesse operado como uma única entidade 

carve-out” foram elaboradas pela administração da Associação de 
Cultura, Educação e Assistência Social Santa 

 de Gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo e, portanto, podem 
não servir para outras 
Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina e não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes. 
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outros assuntos: Demonstração do valor adi-
cionado: /12/2021, elaborada sob 
a responsabilidade da administração da Associação, cuja apresentação não é requerida às entidades de direito 

 em conjunto com a auditoria 
carve-out” da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 

demonstração está reconciliada as demais demonstrações carve-out” e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi ade-
quadamente preparada, 
Técnico e está carve-out” tomadas em conjunto. Auditoria 

: O balanço patrimonial em 31/12/2020 e as 
demonstrações do resultado, do resultado 

 
demonstrações carve-out  
independentes, que emitiram relatório em 20/01/  correspondentes relativos 

 31/12/2020, foram submetidos aos 
mesmos procedimentos de auditoria por aqueles 

 “carve-
-out”: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações

Parecer do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais: À Diretoria, -
cos e Fiscais da , em reunião realiza-
da nesta data, nos termos do artigo 54, inciso V, do Código Civil de 2002, e de acordo com o que determina o artigo 

-
, encerradas em 31/12/2021, 

-

pela auditoria KPMG Assurance Services Ltda
-

unanimidade de seus membros, opina favoravelmente à aprovação integral e sem qualquer ressalva dos referidos 
.
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“Introdução:
pedagógicas, artísticas e sociais passaram a acontecer no ambiente virtual. A Santa Marcelina Cultura optou por utili-
zar prioritariamente as três plataformas mais utilizadas pelo público do Programa Guri Capital e Grande São Paulo: 
YouTube, Facebook e Instagram. Os parâmetros utilizados para a aferição dos dados foram: a) quantidade de ações 
realizadas, aferida pelo número de postagens; b) quantidade de público, aferido pelo número de visualizações dos 
posts, sempre até o último dia do mês de postagem. Para o relatório anual, realizamos a contabilização global e a 
atualização dos números de visualizações e alcance de todos os posts realizados durante o ano de 2021, uma vez 

mais pessoas. Vale ressaltar que os resultados da contabilização global são maiores do que o resultado da soma dos 
trimestres do ano, valor este que está apresentado nos quadros dos eixos de metas e indicadores deste relatório.”

 O GURI terminou o ano com 42.776 seguidores em suas redes 
sociais. Ao longo do ano, foram realizadas 1308 publicações no Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube do 
GURI, destas 410 foram vídeos com apresentações musicais, aulas de instrumentos e canto, visitas e dicas 

 42.776 
seguidores 1308 publicações 7.587.515 pessoas alcançadas 410 publicações de vídeos 817.744 visualizações”

 - A contabilização não contempla visualizações e/ou alcance de vídeos postados anteriormente ao ano de 
2021, embora eles tenham tido visualizações durante o ano. 
apresentada no relatório a seguir a somatória do público presencial e o público virtual.”

1. Eixo - Ensino Musical
1. Dados Extras - Atendimentos - Alunos dos Cursos de Iniciação Musical e Cursos Livres (Consolidado)

No. Ações Pactuadas No. Atributo da 
Mensuração Mensuração Meta Anual Meta

Realizada
1 Atendimentos 1.1 Número mínimo de 

alunos (consolidado)
Meta Anual 13.000 14.316

ICM
Observação: Informamos que o número de alunos de 2021 superou a previsão estabelecida devido à rematrícula 
de alunos de anos anteriores, à reativação de matrícula de alunos anteriormente cancelados, como também às 
efetivas ações de comunicação feitas pelo programa para ingresso de novos alunos. Salientamos, igualmente, 
o trabalho realizado pelas equipes de polo no contato com alunos que estavam na lista de espera e puderam 
ingressar no Guri, tendo sua matrícula efetivada. Informamos que os alunos que solicitaram cancelamento de 
matrícula foram atendidos individualmente pelos assistentes sociais dos polos e dos Grupos Infantis e Juvenis. 
Somente após terem suas situações individuais reconhecidas e esgotadas todas as possibilidades de reversão do 
cancelamento da matrícula é que o procedimento foi realizado.

1.1. Cursos de Iniciação Musical
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta Rea-
lizada

2
Realizar aulas de 
música nos polos 

do GURI

2.1 Meta-Produto Número mínimo de 
vagas oferecidas

Meta Anual 15.175 15.250
ICM

2.2 Meta-Resultado Número mínimo de 
alunos matriculados

Meta Anual 11.088 11.570
ICM

1.2. Cursos Livres
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

3 Cursos Modulares
3.1 Meta-Produto Número mínimo de 

cursos
Meta Anual 46 47

ICM
3.2 Meta-Resultado Número mínimo de 

alunos matriculados
Meta Anual 920 1.598

ICM
4 Iniciação Musical 

para Adultos 4.1 Meta-Resultado Número mínimo de 
alunos matriculados

Meta Anual 980 1.136
ICM

5 Curso de Luteria 5.1 Meta-Resultado Número mínimo de 
alunos matriculados

Meta Anual 12 12
ICM

J  para Número de Cursos Modulares: Apesar da previsão do número de cursos modulares ofere-

Contrato de Gestão, uma vez que a maior parte dos cursos foi realizada em formato EaD e as horas-aula para a 
remuneração dos docentes já estava prevista.
J  para Número de Alunos Matriculados dos Cursos Modulares: Como estratégia pedagógica para 
os tempos de pandemia e também visando ampliar cada vez mais o público atendido pelo Guri Capital e Grande 
São Paulo, a maior parte dos cursos modulares foi oferecida em formato online, por meio de aulas síncronas 
em plataformas digitais. Isto permitiu que mais pessoas pudessem se matricular e participar das aulas, já que 
não foi necessário se deslocarem para os polos de ensino. Salientamos que a superação da previsão de alunos 
matriculados nos cursos modulares não gerou qualquer tipo de prejuízo pedagógico nem tampouco desequilíbrio 

e o atendimento online síncrono oferecido aos alunos foi adequado.
J  para Iniciação Musical de Adultos: 
consolidado de alunos matriculados no Guri, a previsão estabelecida para o número de alunos do curso de Inicia-
ção Musical para Adultos foi superada devido à rematrícula de alunos de anos anteriores, à reativação de matrí-
cula de alunos anteriormente cancelados, como também às efetivas ações de comunicação feitas pelo programa 
para ingresso de novos alunos. Salienta-se, ainda, a grande procura para cursos na área musical pelo público 
adulto, especialmente os mais idosos. De modo geral, estes discentes são familiares das crianças e adolescentes 
matriculados no Guri, pessoas das comunidades nas quais os polos do Guri estão inseridos, bem como colabora-
dores das entidades e instituições parceiras do Programa.

1.3. GURI 4.0
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

6

Cursos online por 
meio de plataformas 
digitais de comparti-
lhamento de vídeo

6.1 Meta-Produto Número mínimo
de cursos

Meta Anual 40 40
ICM

6.2 Meta-Resultado Número mínimo
de público

Meta Anual 20.000 174.841
ICM

J  para Número de Público: A superação da meta de público para os cursos online por meio de plata-
formas digitais de compartilhamento de vídeo se deve aos temas e assuntos dos cursos oferecidos, aos materiais 
compartilhados bem como à qualidade técnico-pedagógica dos docentes envolvidos. Estes cursos online foram 
criados e publicados como estratégia pedagógica do Guri 4.0 e também visando ampliar cada vez mais o público 
atendido pelo Guri Capital e Grande São Paulo. Tal estratégia tem permitido que mais pessoas possam participar 
das aulas online nos dias e horários convenientes. A superação do número de público nos cursos online não gerou 
qualquer tipo de prejuízo pedagógico e tem sido, inclusive, considerada desejável, uma vez que se pretende, com 
estes cursos, atingir o maior número de pessoas possível, ampliando o atendimento do Programa e as fronteiras 

1.4. Manutenção de Polos
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

7 Manter polos de 
ensino do GURI 7.1 Meta-Produto Polos em

funcionamento
Meta Anual 44 44

ICM
Polos: 1 - CEU Dutra, 2 - CEU Alvarenga, 3 - CEU Casa Blanca, 4 - CEU Jambeiro, 5 - CEU Meninos, 6 - CEU 
Pq. São Carlos, 7 - CEU Pq. Veredas, 8 - CEU Pêra Marmelo, 9 - CEU Perus, 10 - CEU Rosa da China, 11 - CEU 
São Mateus, 12 - CEU São Rafael, 13 - CEU Vila Curuçá, 14 - CEU Vila Atlântica, 15 - CEU Caminho do Mar, 16 
- CEU Navegantes, 17 - CEU Inácio Monteiro, 18 - CEU Campo Limpo, 19 - CEU Vila Rubi, 20 - CEU Parelheiros, 

Pontes, 26 -CEU Sapopemba, 27 - CEU Paulistano, 28 - CEU Pq. Anhanguera, 29 - CCA Itaquera, 30 - Rio Grande 
da Serra, 31 - Biritiba Mirim, 32 - Casa de Cultura da Penha, 33 - Entidade AME, 34 - Espaço Aberto Jd. Miriam, 
35 - Poá, 36 - Júlio Prestes, 37 - Mazzaropi, 38 - Embu das Artes, 39 - Osasco, 40 - Brooklin, 41 - Cesa Cata Preta-
-Santo André, 42 - Arujá, 43 - Guararema e 44 - Caieiras.

2. Eixo - Atividades Extraclasses
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

8 Master classes
8.1 Meta-Produto Atividades

realizadas
Meta Anual 10 10

ICM
8.2 Meta-Resultado Número mínimo de 

alunos participantes
Meta Anual 100 171

ICM

9 Workshops
9.1 Meta-Produto Atividades

realizadas
Meta Anual 10 11

ICM
9.2 Meta-Resultado Número mínimo de 

alunos participantes
Meta Anual 100 388

ICM
J  para Alunos Participantes Das Masterclasses: A superação da meta foi possível porque todas as 
masterclasses foram realizadas em formato virtual ou híbrido, o que possibilitou um maior número de participan-
tes. Informamos que a antecipação e superação da meta não causaram qualquer tipo de prejuízo pedagógico ou 

J  para Número de Workshops: -
ganização de uma ação comemorativa ao dia das crianças, realizada pelo professor Claudio Tebas nos dias 7 e 
8/10/
atender alunos e alunas no período da manhã e da tarde. Apesar de a meta anual ter sido superada, informamos 

-
vistos. Optou-se por esta organização com o intuito de melhor atender os alunos e alunas participantes.
J  para Público dos Workshops: Tendo em vista que os workshops foram ministrados em formato 
online, foi possível a participação de um número maior de alunos e alunas, não havendo qualquer tipo de prejuízo 

3. Eixo - Atividades de Difusão Formativa
3.1. Dados Extras - Grupos artístico-pedagógicos de bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis) consolidado
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

10 Atendimentos
10.1 Número de alunos Meta Anual 355 363

ICM
10.2 Número de

apresentações
Meta Anual 54 54

ICM
J  para Número de Alunos: Informamos que o total de alunos dos Grupos Infantis e Juvenis em 2021 

-
fantis e Juvenis desde anos anteriores, não puderam mais participar desta atividade e, depois de atendidos pelos 
assistentes sociais dos grupos e tendo suas situações individualmente reconhecidas e encaminhadas, solicitaram 
o cancelamento da matrícula. Muitos deles relataram como motivo para a não participação a incompatibilidade 

situação atual ocasionada pela pandemia de COVID-19, boa parte dos ensaios dos Grupos Infantis e Juvenis do 
Guri foi realizada por meio de plataformas de videoconferência. 

3.2. Grupos artísticos-pedagógicos de bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis)
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta Rea-
lizada

11

Público consolida-
do apresentações 
Grupos Artístico-
Pedagógicos de 

Bolsistas (Grupos 
Infantis e Juvenis)

11.1 Meta-Resultado Número mínimo
de Público

Meta Anual 5.400 64.255

ICM

12 Infanto-Juvenil

12.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 50 50
ICM

12.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

13 Juvenil

13.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 45 45
ICM

13.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

14
Camerata de

Violões
Infanto-Juvenil

14.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 30 32
ICM

14.2 Meta-Produto Número de apre-
sentações

Meta Anual 6 6
ICM

15 Coral Infantil
15.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 40 43

ICM
15.2 Meta-Produto Número de

apresentações
Meta Anual 6 6

ICM

16 Coral Juvenil
16.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 60 61

ICM
16.2 Meta-Produto Número de

apresentações
Meta Anual 6 6

ICM

17
Orquestra de

Cordas
Infanto-Juvenil

17.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 40 40
ICM

17.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

18 Infanto-Juvenil

18.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 60 60
ICM

18.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

19 Big Band
Infanto-Juvenil

19.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 18 20
ICM

19.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

20 Regional de Choro 
Infanto-Juvenil

20.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 12 12
ICM

20.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

J  para Público Consolidado: A Temporada artística do Grupos Infantis e Juvenis do Guri foi plane-
jada de forma híbrida, com concertos online e presenciais. Desta forma, foi possível alcançar um grande número 
de público através das redes sociais onde as apresentações foram lançadas. A superação da meta pode ser 

J  para Número de Alunos: Ao longo do ano participaram dos grupos artístico-pedagógicos do Guri 

-
-

-
-Juvenil - 12 alunos matriculados e 10 alunos ativos. Alguns grupos superaram a meta de alunos matriculados, 
mas o número de alunos ativos não ultrapassou o previsto.

3.3. Grupos artístico-pedagógicos de alunos e familiares
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

21 Coral de Familiares

21.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 35 36
ICM

21.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

21.3 Meta-Resultado Número mínimo
de Público

Meta Anual 600 7.667
ICM

22
Grupos de polo

de difusão
artístico-pedagógica

22.1 Meta-Produto Concertos
realizados

Meta Anual 20 20
ICM

22.2 Meta-Resultado Número de alunos Meta Anual 200 313
ICM

Observação: Informamos que o Coral de Familiares teve 36 alunos matriculados no ano de 2021 e 31 alunos 

J  para Público do Coral de Familiares: A Temporada artística do Coral de Familiares foi planejada de 
forma híbrida, com concertos online e presenciais. Desta forma, foi possível alcançar um grande número de público 

qualidade artística do grupo e da programação proposta, que atraiu, um público acima da estimativa inicialmente feita.
J  para Número de Alunos dos Grupos de Polo: Apesar de a meta prevista para número de alunos 
participantes dos grupos de polo de difusão artístico-pedagógica ter sido superada, informamos que não houve 

vez que parte dos concertos foi realizada de maneira online e o restante presencialmente, nos polos de ensino do 

de um número maior de alunos e alunas no 3º quadrimestre do ano.
4. Eixo: Desenvolvimento Social

No. Ações Pactuadas No. Atributo da 
Mensuração Mensuração Meta Anual Meta Rea-

lizada

23
-

cativas com crian-
ças e adolescentes

23.1 Meta-Produto Meta Anual 200 425
ICM

23.2 Meta-Resultado Número mínimo
de participantes

Meta Anual 4.000 4.269
ICM

24

-
cativas com as fa-
mílias das crianças 

e adolescentes

24.1 Meta-Produto Meta Anual 130 155
ICM

24.2 Meta-Resultado Número mínimo
de participantes

Meta Anual 1.950 2.128
ICM

25
-

cativas para integra-
ção entre polos

25.1 Meta-Produto
Meta Anual 10 10

ICM

26 Atividades Culturais
26.1 Meta-Produto Ações realizadas Meta Anual 44 44

ICM
26.2 Meta-Resultado Número de polos 

participantes
Meta Anual 44 44

ICM
J  para O  Socioeducativas com Crianças e Adolescentes: -
cioeducativas com alunos(as) é necessário o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendações da 

-
educativas virtuais abordaram e mantiveram as mesmas temáticas que seriam trabalhadas presencialmente. Essa
nova modalidade e possibilidade de atendimento remoto está pautada no documento base para o período de pan-
demia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/

      carve-out  
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações -
ras “carve-out” livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 

“carve-out”, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de à 
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das “carve-out”, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realis-
ta para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demons-

“carve-out”: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
carve-out”, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-

 distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

 
“carve-out”.. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria, 
longo da auditoria. Além  

“carve-out”,  procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver -
ção, omissão ou representações falsas intencionais.  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de   Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

 relação a eventos 
 de continuidade operacional 

 chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas carve-out
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a 
não mais se manter em continuidade operacional.  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 

carve-out”, carve-out”, 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 

 
 São Paulo, 16/02/2022. KPMG Assurance 

Services Ltda. - CRC 2SP-023228/O-4 Marcos Antonio Boscolo - Contador CRC 1SP198789/O-0.
Relatório Anual 2021 - Guri na Capital e Grande São Paulo Contrato de Gestão nº 04/2017
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Após a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina ter participado da convocação 
pública através da Resolução SC nº 44/2017 de 21/10/2017, foi celebrado o Contrato de Gestão nº 04/2017, por 
meio do Processo SC/1344496/2017, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de 

cultural do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo para o período de 01/01/2018 a 31/12/2022. O Programa 
Guri na Capital e Grande São Paulo: No Guri na capital e Grande São Paulo, a criança começa seus estudos aos 
6 anos, na iniciação musical. É por meio de atividades lúdicas e práticas que os alunos dão seus primeiros passos. 
Depois da iniciação vêm os cursos sequenciais, em que meninos e meninas, a partir dos 10 anos, estudam canto 
ou instrumento, além de coral, prática de conjunto e teoria musical - tudo isso por meio de aulas coletivas. Voltado 
para crianças e adolescentes, o programa proporciona a oportunidade de crescimento cultural e inclusão social, 
por meio de uma educação musical de qualidade apoiada por um trabalho social efetivo. Sempre apostando na 
plena capacidade de desenvolvimento do ser humano, o Guri oferece não apenas uma rede de apoio para seus 
alunos e alunas, mas também para seus familiares e comunidades nas quais o programa atua. Desde 2008, o 
Guri na Capital e na Grande São Paulo. Além do ensino cotidiano nos diversos polos de ensino, os alunos e alu-

ensaios e performances, se preparam para uma vivência cultural ainda mais ampla. Esses grupos, formados por 
alunos e alunas de diversas regiões da cidade e da Grande São Paulo, se apresentam em importantes espaços 
culturais, como teatros, CEUs, igrejas e museus. 

-

Técnico III - - Cronograma de Desembolso, que possibilitou um repasse 

de Investimentos e Melhorias Patrimoniais do Polo Brooklin, objeto do Termo de Permissão de Uso de Imóvel. 
Inaugurado em 2011, o polo Brooklin do Guri oferece a crianças, adolescentes, jovens e adultos aulas de instru-

piano, canto, teoria musical, coral, prática de conjunto, iniciação musical para crianças e iniciação musical para 
adultos. Além destes cursos, disciplinas e habilitações, o polo abriga o Curso de Luteria do Programa e um projeto 

atendimento individualizado a alunos(as) e seus familiares. Tendo em vista o grande público atendido pelo Guri, 
cerca de 800 alunos(as) todos os anos, as reformas das instalações do polo do Brooklin irão proporcionar ao 
edifício como um todo e às salas de aula um ambiente mais seguro, modernizado e, sobretudo, mais adequado 

implementarão um sistema de acessibilidade que permitirá a recepção e circulação mais adequada destes(as) 
alunos(as), que atualmente se restringe ao andar térreo do polo. Os benefícios do novo prédio também se articu-
lam com as novas demandas da educação contemporânea, sobretudo nos tempos pós-pandemia, relacionadas 
à produção e veiculação de materiais audiovisuais. Isto se deve ao fato de no projeto estar contemplada a ins-
talação de um estúdio de gravação. Este ambiente permitirá ao Guri aumentar consideravelmente a qualidade 
dos materiais produzidos pelos(as) docentes e outros músicos, musicistas e artistas convidados(as) - videoaulas, 
workshops, masterclasses, entre outros - -
teúdo produzido será disponibilizado de maneira gratuita em plataformas de videoconferência e de compartilha-

de forma mais adequada os alunos e alunas do curso, bem como o maquinário e demais materiais necessários à 
-

certos e apresentações musicais não só dos(as) alunos(as) e professores(as) do polo, mas também de alunos(as) 
de outros polos do Guri, artistas e grupos convidados. É um espaço artístico privilegiado, com acústica adequada, 
que integrará o circuito artístico-musical da cidade de São Paulo. Um ambiente como este promove uma melhor 
qualidade nas apresentações, permitindo que os alunos e alunas se ouçam com melhor qualidade e tenham o 

do edifício, com a retirada dos muros e colocação das grades vazadas, tornará o espaço do polo mais convida-

tão necessária nos dias atuais. 1 - Quadros de Metas e Indicadores 2021: Durante a pandemia as ações de 

a acontecer no ambiente virtual. A Santa Marcelina Cultura optou por utilizar prioritariamente as três plataformas 

mês de postagem. Para o relatório anual, realizamos a contabilização global e a atualização dos números de visu-
alizações e alcance de todos os posts realizados durante o ano de 2021, uma vez que os conteúdos permanece-

que os resultados da contabilização global são maiores do que o resultado da soma dos trimestres do ano, valor 
 

 O GURI terminou o ano com 42.776 seguidores em suas redes sociais. Ao longo do 
ano, foram realizadas 1308 publicações no Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube do GURI, destas 410 foram 

que totalizaram 817.744 visualizações e um alcance de 2.475.745 pessoas. 42.776 seguidores 1308 publicações
7.587.515 pessoas alcançadas 410 publicações de vídeos 817.744 visualizações. Notas: - A contabilização não 
contempla visualizações e/ou alcance de vídeos postados anteriormente ao ano de 2021, embora eles tenham 
tido visualizações durante o ano. 
a seguir a somatória do público presencial e o público virtual.

1. Eixo - Ensino Musical
1. Dados Extras - Atendimentos - Alunos dos Cursos de Iniciação Musical e Cursos Livres (Consolidado)

No. Ações Pactuadas No. Atributo da 
Mensuração Mensuração Meta Anual Meta

Realizada

1 Atendimentos 1.1
Número mínimo

de alunos
(consolidado)

Meta Anual 13.000 14.316

ICM

Observação: Informamos que o número de alunos de 2021 superou a previsão estabelecida devido à rematrícula 
de alunos de anos anteriores, à reativação de matrícula de alunos anteriormente cancelados, como também às 
efetivas ações de comunicação feitas pelo programa para ingresso de novos alunos. Salientamos, igualmente, 
o trabalho realizado pelas equipes de polo no contato com alunos que estavam na lista de espera e puderam 
ingressar no Guri, tendo sua matrícula efetivada. Informamos que os alunos que solicitaram cancelamento de 
matrícula foram atendidos individualmente pelos assistentes sociais dos polos e dos Grupos Infantis e Juvenis. 
Somente após terem suas situações individuais reconhecidas e esgotadas todas as possibilidades de reversão do 
cancelamento da matrícula é que o procedimento foi realizado.

1.1. Cursos de Iniciação Musical

No. Ações Pactuadas No. Atributo da 
Mensuração Mensuração Meta Anual Meta

Realizada

2
Realizar aulas
de música nos 
polos do GURI

2.1 Meta-Produto Número mínimo de 
vagas oferecidas

Meta Anual 15.175 15.250

ICM

2.2 Meta-Resultado Número mínimo de 
alunos matriculados

Meta Anual 11.088 11.570
ICM

1.2. Cursos Livres
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

3 Cursos Modulares
3.1 Meta-Produto Número mínimo

de cursos
Meta Anual 46 47

ICM
3.2 Meta-Resultado Número mínimo de

alunos matriculados
Meta Anual 920 1.598

ICM
4 Iniciação Musical 

para Adultos 4.1 Meta-Resultado Número mínimo de
alunos matriculados

Meta Anual 980 1.136
ICM

5 Curso de Luteria 5.1 Meta-Resultado Número mínimo de
alunos matriculados

Meta Anual 12 12
ICM

J  para Número de Cursos Modulares: Apesar da previsão do número de cursos modulares ofere-

Contrato de Gestão, uma vez que a maior parte dos cursos foi realizada em formato EaD e as horas-aula para a 
remuneração dos docentes já estava prevista.
J  para Número de Alunos Matriculados dos Cursos Modulares: Como estratégia pedagógica para 
os tempos de pandemia e também visando ampliar cada vez mais o público atendido pelo Guri Capital e Grande 
São Paulo, a maior parte dos cursos modulares foi oferecida em formato online, por meio de aulas síncronas 
em plataformas digitais. Isto permitiu que mais pessoas pudessem se matricular e participar das aulas, já que 
não foi necessário se deslocarem para os polos de ensino. Salientamos que a superação da previsão de alunos 
matriculados nos cursos modulares não gerou qualquer tipo de prejuízo pedagógico nem tampouco desequilíbrio 

e o atendimento online síncrono oferecido aos alunos foi adequado.
J  para Iniciação Musical de Adultos: 
consolidado de alunos matriculados no Guri, a previsão estabelecida para o número de alunos do curso de Inicia-
ção Musical para Adultos foi superada devido à rematrícula de alunos de anos anteriores, à reativação de matrí-
cula de alunos anteriormente cancelados, como também às efetivas ações de comunicação feitas pelo programa 
para ingresso de novos alunos. Salienta-se, ainda, a grande procura para cursos na área musical pelo público 
adulto, especialmente os mais idosos. De modo geral, estes discentes são familiares das crianças e adolescentes 
matriculados no Guri, pessoas das comunidades nas quais os polos do Guri estão inseridos, bem como colabora-
dores das entidades e instituições parceiras do Programa.

1.3. GURI 4.0
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

6

Cursos online por 
meio de plataformas 
digitais de comparti-
lhamento de vídeo

6.1 Meta-Produto Número mínimo de 
cursos

Meta Anual 40 40
ICM

6.2 Meta-Resultado Número mínimo de 
público

Meta Anual 20.000 174.841
ICM

J  para Número de Público: A superação da meta de público para os cursos online por meio de plata-
formas digitais de compartilhamento de vídeo se deve aos temas e assuntos dos cursos oferecidos, aos materiais 
compartilhados bem como à qualidade técnico-pedagógica dos docentes envolvidos. Estes cursos online foram 
criados e publicados como estratégia pedagógica do Guri 4.0 e também visando ampliar cada vez mais o público 
atendido pelo Guri Capital e Grande São Paulo. Tal estratégia tem permitido que mais pessoas possam participar 
das aulas online nos dias e horários convenientes. A superação do número de público nos cursos online não gerou 
qualquer tipo de prejuízo pedagógico e tem sido, inclusive, considerada desejável, uma vez que se pretende, com 
estes cursos, atingir o maior número de pessoas possível, ampliando o atendimento do Programa e as fronteiras 

1.4. Manutenção de Polos
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

7 Manter polos de 
ensino do GURI 7.1 Meta-Produto Polos em funciona-

mento
Meta Anual 44 44

ICM
Polos: 1 - CEU Dutra, 2 - CEU Alvarenga, 3 - CEU Casa Blanca, 4 - CEU Jambeiro, 5 - CEU Meninos, 6 - CEU 
Pq. São Carlos, 7 - CEU Pq. Veredas, 8 - CEU Pêra Marmelo, 9 - CEU Perus, 10 - CEU Rosa da China, 11 - CEU 
São Mateus, 12 - CEU São Rafael, 13 - CEU Vila Curuçá, 14 - CEU Vila Atlântica, 15 - CEU Caminho do Mar, 16 
- CEU Navegantes, 17 - CEU Inácio Monteiro, 18 - CEU Campo Limpo, 19 - CEU Vila Rubi, 20 - CEU Parelheiros, 

Pontes, 26 -CEU Sapopemba, 27 - CEU Paulistano, 28 - CEU Pq. Anhanguera, 29 - CCA Itaquera, 30 - Rio Grande 
da Serra, 31 - Biritiba Mirim, 32 - Casa de Cultura da Penha, 33 - Entidade AME, 34 - Espaço Aberto Jd. Miriam, 
35 - Poá, 36 - Júlio Prestes, 37 - Mazzaropi, 38 - Embu das Artes, 39 - Osasco, 40 - Brooklin, 41 - Cesa Cata Preta-
-Santo André, 42 - Arujá, 43 - Guararema e 44 - Caieiras.

2. Eixo - Atividades Extraclasses
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta Rea-
lizada

8 Master classes
8.1 Meta-Produto Atividades

realizadas
Meta Anual 10 10

ICM
8.2 Meta-Resultado Número mínimo de

alunos participantes
Meta Anual 100 171

ICM

9 Workshops
9.1 Meta-Produto Atividades

realizadas
Meta Anual 10 11

ICM
9.2 Meta-Resultado Número mínimo de

alunos participantes
Meta Anual 100 388

ICM
J  para Alunos Participantes das Masterclasses: A superação da meta foi possível porque todas as 
masterclasses foram realizadas em formato virtual ou híbrido, o que possibilitou um maior número de participan-
tes. Informamos que a antecipação e superação da meta não causaram qualquer tipo de prejuízo pedagógico ou 

J  para Número de Workshops: -
ganização de uma ação comemorativa ao dia das crianças, realizada pelo professor Claudio Tebas nos dias 7 e 
8/10/
atender alunos e alunas no período da manhã e da tarde. Apesar de a meta anual ter sido superada, informamos 

-
vistos. Optou-se por esta organização com o intuito de melhor atender os alunos e alunas participantes.
J  para Público dos Workshops: Tendo em vista que os workshops foram ministrados em formato 
online, foi possível a participação de um número maior de alunos e alunas, não havendo qualquer tipo de prejuízo 

3. Eixo - Atividades de Difusão Formativa
3.1. Dados Extras - Grupos artístico-pedagógicos de bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis) consolidado
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

10 Atendimentos
10.1 Número de alunos Meta Anual 355 363

ICM
10.2 Número de

apresentações
Meta Anual 54 54

ICM
J  para Número de Alunos: Informamos que o total de alunos dos Grupos Infantis e Juvenis em 2021 

-
fantis e Juvenis desde anos anteriores, não puderam mais participar desta atividade e, depois de atendidos pelos 
assistentes sociais dos grupos e tendo suas situações individualmente reconhecidas e encaminhadas, solicitaram 
o cancelamento da matrícula. Muitos deles relataram como motivo para a não participação a incompatibilidade 

situação atual ocasionada pela pandemia de COVID-19, boa parte dos ensaios dos Grupos Infantis e Juvenis do 
Guri foi realizada por meio de plataformas de videoconferência. 

7 - Programa de Desenvolvimento Institucional
Nº Ações

pactuadas Nº Atributo da 
mensuração Mensuração Previsão anual Meta Realizada

29

Pesquisa de

dos
Serviços

Prestados

29.1 Meta-produto

Índice de satisfação 
dos alunos e respon-
sáveis com o ensino 
oferecido pelo GURI

Meta Anual

ICM

29.2 Meta-produto

Índice de Satisfa-
ção do público dos 

concertos dos Grupos 
Artístico-Pedagógicos

Meta Anual

ICM

30 Captação de
Recursos 30.1 Meta-produto Percentual do

repasse anual (1.041. 000,00)”
Meta Anual

ICM

      compreendemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho, video-
-

 
atender a totalidade dos alunos dos polos a equipe social desenvolveu as atividades também no formato síncrono. 

no intuito de dar andamento aos projetos de parâmetro local já iniciados no online sobre temáticas que incluem 

de acolher e orientar os(as) alunos(as) em relação aos protocolos sanitários com a COVID-19, ao funcionamento 

ambos os formatos online e presencial e em diferentes turnos foi possível ofertar um número maior de atividades.
J  para O  Socioeducativas com as Famílias das Crianças e Adolescentes: Para realização 

-
dações da OMS e os protocolos estaduais para a pandemia de COVID-19, as assistentes sociais realizaram as 

socioeducativas virtuais abordaram e mantiveram as mesmas temáticas que seriam trabalhadas presencialmente. 
Essa nova modalidade e possibilidade de atendimento remoto está pautada no documento base para o período de 
pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/ -
endemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho, videoconferência e on-line, 

de liberação para atendimento presencial estabelecido pelo Plano São Paulo e apesar do retorno presencial das 

ocorrer no formato presencial. Todas seguiram o cronograma estabelecidos nos projetos de parâmetro local com 
as temáticas de saúde mental, território e violência, dentre outras. Ademais, em virtude do retorno presencial foram 

-
lias nesse momento pandêmico e realizar orientações sobre a importância dos cuidados coletivos, apresentando 
os protocolos sanitários em relação à COVID-19 para que os(as) alunos(as) possam retornar em segurança. O 
número de atividades desta meta foi superior ao que estava previamente planejado em virtude justamente das 
demandas e necessidades apresentadas pelo atual momento de retorno as atividades, com participação, troca de 

5. Eixo: Bolsa Auxílio aos Alunos dos Grupos Artístico-Pedagógicos
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

27
27.1 Meta-Produto Bolsas oferecidas Meta Anual 355 355

ICM
27.2 Meta-Resultado Bolsas concedidas Meta Anual 355 363

ICM

6. Eixo: Formação e Aperfeiçoamento de Equipe
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

28 Capacitar equipe

28.1 Meta-Produto Número mínimo
de ações

Meta Anual 45 66
ICM

28.2 Meta-Resultado
Porcentagem

mínima de educa-
dores capacitados

Meta Anual
ICM

28.3 Meta-Resultado Carga horária Meta Anual 444 444
ICM

Observação: Foram capacitados 271 colaboradores em 2021
J  Número Mínimo de Ações: Apesar do número de ações de capacitação ter superado a meta anual 

uma vez que a carga horária foi cumprida rigorosamente. Como a maior parte das ações foi realizada de modo 
virtual, optou-se por realizar um número maior de encontros, porém com carga horária reduzida, visando o conforto 
dos colaboradores e colaboradoras.
J  Porcentagem de Colaboradores Capacitados: Apesar do percentual de colaboradores capaci-
tados ter superado a meta anual estabelecida, informamos que não houve qualquer prejuízo técnico ou mesmo 

das ações de capacitação foi realizada em formato virtual. A superação da meta, neste caso, é inclusive desejável, 
já que revela o engajamento dos colaboradores e o interesse pela formação continuada.

- Guri Na Capital e Grande São Paulo

“Observação rara Pesquisas: A pesquisa de satisfação dos alunos e responsáveis do Guri foi realizada pelo 
Instituto Datafolha e ocorreu no período de 22/11/2021 a 17/12/2021. A pesquisa de satisfação de público dos 
eventos dos Grupos Artístico-Pedagógicos do Guri foi realizada pelo Instituto Datafolha e ocorreu no período de 
20/08/2021 a 31/12/2021.”
Observação para Captação: A meta de captação de recursos complementares às atividades do GURI ocorre por 

Planos Anuais de Atividades (Lei de Incentivo à Cultura).
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6. Eixo: Formação e Aperfeiçoamento de Equipe
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

28 Capacitar equipe

28.1 Meta-Produto Número mínimo
de ações

Meta Anual 45 66
ICM

28.2 Meta-Resultado
Porcentagem míni-
ma de educadores 

capacitados

Meta Anual
ICM

28.3 Meta-Resultado Carga horária Meta Anual 444 444
ICM

Observação: Foram capacitados 271 colaboradores em 2021
J  Número Mínimo de Ações: Apesar do número de ações de capacitação ter superado a meta anual 

uma vez que a carga horária foi cumprida rigorosamente. Como a maior parte das ações foi realizada de modo 
virtual, optou-se por realizar um número maior de encontros, porém com carga horária reduzida, visando o conforto 
dos colaboradores e colaboradoras.
J  Porcentagem de Colaboradores Capacitados: Apesar do percentual de colaboradores capaci-
tados ter superado a meta anual estabelecida, informamos que não houve qualquer prejuízo técnico ou mesmo 

das ações de capacitação foi realizada em formato virtual. A superação da meta, neste caso, é inclusive desejável, 
já que revela o engajamento dos colaboradores e o interesse pela formação continuada.

7 - Programa de Desenvolvimento Institucional
Nº Ações pactuadas Nº Atributo da 

mensuração Mensuração Previsão 
anual Meta Realizada

29
Pesquisa de

Serviços Prestados

29.1 Meta-produto

Índice de satisfação 
dos alunos e 

responsáveis com 
o ensino oferecido 

pelo GURI

Meta Anual Mínimo 

ICM

29.2 Meta-produto

Índice de Satis-
fação do público 

dos concertos dos 
Grupos Artístico-

-Pedagógicos

Meta Anual  Mínimo 

ICM

30 Captação de
Recursos 30.1 Meta-produto Percentual do 

repasse anual (1.041.000,00)

Meta 
Anual
ICM

Observação para Pesquisas: A pesquisa de satisfação dos alunos e responsáveis do Guri foi realizada pelo 
Instituto Datafolha e ocorreu no período de 22/11/2021 a 17/12/2021. 
A pesquisa de satisfação de público dos eventos dos Grupos Artístico-Pedagógicos do Guri foi realizada pelo 
Instituto Datafolha e ocorreu no período de 20/08/2021 a 31/12/2021.
Observação para Captação: A meta de captação de recursos complementares às atividades do GURI ocorre por 

Planos Anuais de Atividades (Lei de Incentivo à Cultura).

3.2. Grupos artísticos-pedagógicos de bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis)
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

11

Público consolida-
do apresentações 
Grupos Artístico-
-Pedagógicos de 
Bolsistas (Grupos 
Infantis e Juvenis)

11.1 Meta-
Resultado

Número mínimo
de Público

Meta Anual 5.400 64.255

ICM

12 Infanto-Juvenil

12.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 50 50
ICM

12.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

13 Juvenil

13.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 45 45
ICM

13.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

14 Camerata de Vio-
lões Infanto-Juvenil

14.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 30 32
ICM

14.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

15 Coral Infantil
15.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 40 43

ICM
15.2 Meta-Produto Número de

apresentações
Meta Anual 6 6

ICM

16 Coral Juvenil
16.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 60 61

ICM
16.2 Meta-Produto Número de

apresentações
Meta Anual 6 6

ICM

17 Orquestra de Cor-
das Infanto-Juvenil

17.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 40 40
ICM

17.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

18 Infanto-Juvenil

18.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 60 60
ICM

18.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

19 Big Band
Infanto-Juvenil

19.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 18 20
ICM

19.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

20 Regional de Choro
Infanto-Juvenil

20.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 12 12
ICM

20.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

J  para Público Consolidado: A Temporada artística do Grupos Infantis e Juvenis do Guri foi plane-
jada de forma híbrida, com concertos online e presenciais. Desta forma, foi possível alcançar um grande número 
de público através das redes sociais onde as apresentações foram lançadas. A superação da meta pode ser 

J  para Número de Alunos: Ao longo do ano participaram dos grupos artístico-pedagógicos do Guri 

-
-

-
-Juvenil - 12 alunos matriculados e 10 alunos ativos. Alguns grupos superaram a meta de alunos matriculados, 
mas o número de alunos ativos não ultrapassou o previsto.

3.3. Grupos artístico-pedagógicos de alunos e familiares
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

21 Coral de Familiares

21.1 Meta-Produto Número de alunos Meta Anual 35 36
ICM

21.2 Meta-Produto Número de
apresentações

Meta Anual 6 6
ICM

21.3 Meta-Resultado Número mínimo
de Público

Meta Anual 600 7.667
ICM

22
Grupos de polo de 
difusão artístico-

-pedagógica

22.1 Meta-Produto Concertos
realizados

Meta Anual 20 20
ICM

22.2 Meta-Resultado Número de alunos Meta Anual 200 313
ICM

Observação: Informamos que o Coral de Familiares teve 36 alunos matriculados no ano de 2021 e 31 alunos 

J  para Público do Coral de Familiares: A Temporada artística do Coral de Familiares foi planejada de 
forma híbrida, com concertos online e presenciais. Desta forma, foi possível alcançar um grande número de público 

qualidade artística do grupo e da programação proposta, que atraiu, um público acima da estimativa inicialmente feita.
J  para Número de Alunos dos Grupos de Polo: Apesar de a meta prevista para número de alunos 
participantes dos grupos de polo de difusão artístico-pedagógica ter sido superada, informamos que não houve 

vez que parte dos concertos foi realizada de maneira online e o restante presencialmente, nos polos de ensino do 

de um número maior de alunos e alunas no 3º quadrimestre do ano.
4. Eixo: Desenvolvimento Social

No. Ações Pactuadas No. Atributo da 
Mensuração Mensuração Meta Anual Meta

Realizada

23
-

cativas com crian-
ças e adolescentes

23.1 Meta-Produto Meta Anual 200 425
ICM

23.2 Meta-Resultado Número mínimo
de participantes

Meta Anual 4.000 4.269
ICM

24

-
cativas com as fa-
mílias das crianças 

e adolescentes

24.1 Meta-Produto Meta Anual 130 155
ICM

24.2 Meta-Resultado Número mínimo
de participantes

Meta Anual 1.950 2.128
ICM

25
-

cativas para integra-
ção entre polos

25.1 Meta-Produto
Meta Anual 10 10

ICM

26 Atividades Culturais
26.1 Meta-Produto Ações realizadas Meta Anual 44 44

ICM
26.2 Meta-Resultado Número de polos 

participantes
Meta Anual 44 44

ICM
J  para O  Socioeducativas com Crianças e Adolescentes: -
cioeducativas com alunos(as) é necessário o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendações da 

-
cioeducativas virtuais abordaram e mantiveram as mesmas temáticas que seriam trabalhadas presencialmente. 
Essa nova modalidade e possibilidade de atendimento remoto está pautada no documento base para o período 
de pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/
compreendemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho, videoconferência e 

-

totalidade dos alunos dos polos a equipe social desenvolveu as atividades também no formato síncrono. Ademais, 

dar andamento aos projetos de parâmetro local já iniciados no online sobre temáticas que incluem saúde mental, 

e orientar os(as) alunos(as) em relação aos protocolos sanitários com a COVID-19, ao funcionamento das aulas 

formatos online e presencial e em diferentes turnos foi possível ofertar um número maior de atividades.
J  para O  Socioeducativas com as Famílias das Crianças e Adolescentes: Para realização 

-
dações da OMS e os protocolos estaduais para a pandemia de COVID-19, as assistentes sociais realizaram as 

socioeducativas virtuais abordaram e mantiveram as mesmas temáticas que seriam trabalhadas presencialmente. 
Essa nova modalidade e possibilidade de atendimento remoto está pautada no documento base para o período de 
pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/ -
endemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho, videoconferência e on-line, 

de liberação para atendimento presencial estabelecido pelo Plano São Paulo e apesar do retorno presencial das 

ocorrer no formato presencial. Todas seguiram o cronograma estabelecidos nos projetos de parâmetro local com 
as temáticas de saúde mental, território e violência, dentre outras. Ademais, em virtude do retorno presencial foram 

-
lias nesse momento pandêmico e realizar orientações sobre a importância dos cuidados coletivos, apresentando 
os protocolos sanitários em relação à COVID-19 para que os(as) alunos(as) possam retornar em segurança. O 
número de atividades desta meta foi superior ao que estava previamente planejado em virtude justamente das 
demandas e necessidades apresentadas pelo atual momento de retorno as atividades, com participação, troca de 

5. Eixo: Bolsa Auxílio aos Alunos dos Grupos Artístico-Pedagógicos
No. Ações Pactuadas No. Atributo da 

Mensuração Mensuração Meta Anual Meta
Realizada

27
27.1 Meta-Produto Bolsas oferecidas Meta Anual 355 355

ICM
27.2 Meta-Resultado Bolsas concedidas Meta Anual 355 363

ICM

2 - Atividades de Formação e Educativas: Em 2021, o GURI na Capital e Grande São Paulo ofereceu, para 
crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, duas modalidades de Curso Regulares - Iniciação Musical para Crian-
ças e Curso Sequencial. Também foram oferecidas três modalidades de Cursos Livres - Curso Modular, Iniciação 
Musical para Adultos e o Curso de Luteria, os quais abrangeram não só crianças e adolescentes, mas também 
adultos e idosos, em geral, familiares dos alunos e alunas matriculados nos outros cursos, membros da comunida-
de nas quais os polos estão inseridos, entre outros. Tendo em vista a situação persistente da pandemia e também 

migradas para o formato remoto, muitas atividades ainda permaneceram de forma online. Desta vez, pensadas e 
estruturadas para este formato, o que permitiu maior qualidade e aproveitamento por parte dos alunos e alunas, 

2021 foi possível a reabertura de 32 polos de ensino, tanto na cidade de São Paulo quanto em alguns municípios 
da Grande São Paulo. Esta ação gerou grande satisfação por parte dos alunos, alunas e suas famílias. Entretanto, 
por conta das restrições, nem todas as áreas e salas de aula puderam ser utilizadas e também só foi possível 
retornar com as aulas e instrumentos musicais os quais permitiam o uso de máscara durante a atividade. Frente 
a esta imposição dos protocolos, todas as aulas oferecidas presencialmente nos polos de ensino foram, igual-

porém, para outras atividades pedagógico-musicais que não a prática do canto em si. Tais vivências musicais, 
mesmo que parciais, foram muito bem recebidas e avaliadas pelos alunos, alunas e seus familiares, já que o Guri 

sentido muita falta da rotina presencial. Ainda com relação às aulas e cursos oferecidos no ano de 2021 é preciso 
ressaltar o Guri 4.0, projeto criativo e inovador, que tem como foco ampliar o acesso à formação musical, por meio 
da oferta de cursos e atividades nas mais variadas áreas do saber musical e cultural. O propósito é apresentar a 
crianças, jovens e adultos novas possibilidades culturais e artísticas, democratizar o acesso à fruição musical e 

 
da atualidade, que buscam estreitar os distanciamentos e conectar saberes e pessoas, o Guri 4.0 se estabelece 

ao Programa para além das fronteiras territoriais. Este novo projeto procura romper com as fronteiras físicas, ao 

ensino e aprendizado. Dessa maneira, com a oferta de cursos e atividades abertas, em 2021, o Guri 4.0 propor-
cionou ao público em geral a possibilidade de acessar os materiais e conteúdos das aulas nos horários e dias que 
melhor se adequassem à sua rotina. Cabe ressaltar que a proposta para o Guri 4.0 contempla todos os objetivos 
já postos para os cursos presenciais do Programa Guri Capital e Grande São Paulo nos seus Cursos Regulares 
e Cursos Livres, sobretudo no que tange à oferta de uma educação musical de qualidade e que desenvolva o po-
tencial pleno de todos os seus alunos e alunas. Além disso, as articulações entre educação musical e tecnologias 
digitais e as inovações propostas nesta linha de atuação contribuem para a valorização do Guri como um espaço 
do pensamento e do desenvolvimento pleno de todos os sujeitos envolvidos. Em 2021 foram realizados, no total, 

41 em formato EaD, com aulas semanais síncronas pelo Zoom, GoogleMeet, Teams, entre outros. Estes últimos, 
ainda que conceitualmente ligados ao Guri 4.0, pelas temáticas e formato semanal, formalmente estão categoriza-
dos como Cursos Modulares. 
Empreendedorismo Musical, Formação para Educadores(as), Instrumento Musical/Canto, Música e Inclusão, Mú-
sica e Tecnologia, Musicalização para Crianças, Práticas de Repertório e Teoria Musical. Participaram dos cursos 
do Guri 4.0, seja por meio de aulas síncronas semanais ou videoaulas, alunos e alunas de todas as regiões bra-

Maranhão, Santa Catarina e Tocantins e São Paulo. As videoaulas oferecidas pelo canal de YouTube do GURI 

Atividades extraclasses: -
se realizadas pelo Guri cumprem importante papel no processo de inserção social, de consolidação do protago-

constituem-se, portanto, em uma ação pedagógica com objetivos, estratégias, conteúdos e avaliação planejados. 

do espaço e do horário cotidianos da grade de aulas dos polos, mas que é assumidamente componente curricular. 

importante apoio e suporte social, artístico e pedagógico aos alunos e aluas do Guri. Por conta da pandemia, das 21 
atividades, apenas 3 foram realizadas presencialmente e se mostraram como destaque dentre as demais. Foram 3 
masterclasses de piano, realizados em parceria com a EMESP Tom Jobim. Na ocasião, alunos e alunas dos polos do 
Guri vieram à Escola de Música do Estado de São Paulo para a atividade e alguns, pela primeira vez, tiveram a oportu-

-
dos pelo palhaço Cláudio Tebas em comemoração ao mês das crianças, para alunos e alunas da Iniciação Musical. 

Master Classes
Nome da atividade e ministrante Data do 

evento Local / Cidade Nº de alunos 
participantes

-

no palco
25/08/2021 10h15 às 

11h45
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 27

Masterclasse de Percussão com
Vinicius Barros 25/08/2021 13h45 às 

15h15
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 40

Masterclasse de Violoncelo
Abel Moraes 26/08/2021 14h45 às 

16h15
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 7

Masterclasse de Flauta com
Gabriela de Mello Machado 27/08/2021 13h45 às 

15h15
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 24

Masterclasse de Trombone
com Sidnei Borgani 27/08/2021 13h45 às 

15h15
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 6

Masterclasse de Violão com
Thiago Abdalla 27/08/2021 15h45 às 

17h15
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 21

com Douglas Braga 27/08/2021 15h45 às 
17h15

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 13

Masterclasse de Piano com
Iracele Livero 08/11/2021 09h às 

11h EMESP 11
Masterclasse de Piano com

Iracele Livero 08/11/2021 14h às 
16h EMESP 10

Masterclasse de Piano com
Iracele Livero 10/11/2021 14h às 

16h EMESP 12
Workshops

Nome da atividade e ministrante Data do 
evento Local / Cidade Nº de alunos 

participantes

A manutenção dos instrumentos
de Cordas Friccionadas

24/08/2021 10h15 às 
11h45

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 16

o universo da escuta e performance por meio 
do repertório do Canto Coral

24/08/2021 10h15 às 
11h45

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 48

como a performance se relaciona com
o repertório e a escuta

24/08/2021 14h15 às 
15h45

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 83
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Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil: A orquestra teve em seus dois programas a regência de Anderson Tava-

Silvestri, com arranjo de Larry Moore. No segundo programa, que foi feito presencialmente e intitulado Viva la Vida, 
o grupo apresentou importantes obras de música popular, perpassando por Fred Mercury, Coldplay e Lady Gaga. 

e o Museu Catavento. Por conta do plano São Paulo, algumas das atividades tiveram limitação de público, 
respeitando as fases do Plano e as características de cada um dos espaços. Banda Sinfônica Infanto Juve-
nil: 
desenvolvido de forma remota e com dois concertos online, sob regência foi de Marcos Sadao Shirakawa. 
A inspiração para as construções do repertório foram as Festas de São João, com isso, o grupo apresentou 
no primeiro concerto o arranjo de João Vitor Bota, baseado nas obras Festa na roça, Um balão vai subindo 
e Pula fogueira, de Mario Zan, Alberto Ribeiro e João Bastos Filho, respectivamente. A transmissão foi no 
dia 29 de agosto. O segundo concerto contou com também com um arranjo de João Vitor Bota, tendo como 

-

-
rentes tipos de danças, passando por autores como Rimsky Korsakov, Ernesto Nazareth e Michael Jackson.

Banda Sinfônica Infanto-Juvenil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público

Presencial Público Virtual
Concerto 29/08/2021 - YouTube 0 506
Concerto 03/10/2021 - YouTube 0 5.152
Concerto 24/10/2021 17h00 Theatro São Pedro / São Paulo 196 0

Concerto 06/11/2021 11h00 Museu Catavento (Tenda)
Pedro / São Paulo 100 0

Concerto 27/11/2021 16h00 MASP Auditório / São Paulo 216 0
Concerto 05/12/2021 11h00 MASP Auditório / São Paulo 231 0

Dados dos Polos de São Paulo e Grande São Paulo
Polo de 
ensino Endereço Telefone

Número
de vagas

oferecidas

Número
de alunos

matriculados
Amácio

Mazzaropi Rua da Glória, 900 - Liberdade - 2692-2080 456 303

Ame Osasco R. Reinaldo Boldrin, 200 -
Jd. Baronesa - Osasco 3656-9207 122 76

Arujá -  4653-4757 164 104

Biritiba Mirim Rua Gildo Sevali, 207 - Cento - 
Biritiba Mirim 

4692-5781 
4692-1965 194 111

Brooklin -
Brooklin. 5092-3601 847 743

Caieiras Av. Armando Sestini, 777 - Jardim dos Eucaliptos,
Caieiras - São Paulo. 3712-0887 236 183

Cata Preta
Santo André

Estrada da Cata Preta, 810 - Vla. João Ramalho -
Santo André  09170-000 4459-7138 272 162

CCA Itaquera Rua Rio do Oeste 110 - Itaquera 3459-3723 514 364
CEU Alvarenga Estrada do Alvarenga, 3752 - Pedreira 5673-4979 466 444

CEU Atlântica Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini 
- Jaraguá / São Domingos 3902-4619 464 221

CEU Caminho
do Mar

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira,
5241 - 5021-4687 238 249

CEU
Campo Limpo Av. Carlos Lacerda, 678 - Pirajussara 5844-2038 483 374

CEU Capão
Redondo

Rua Daniel Gran, s/nº - Capão Redondo 
380 5872-3198 160 39

CEU
Casa Blanca

Rua João Damasceno, s / n -
Vila das Belezas 5816-6979 493 380

CEU Curuçá Av. Marechal Tito, 3400 - Vila Curuçá 3678-3887 606 544

CEU Dutra Av. Interlagos, 7350 - Cidade Dutra / SP 
000 5667-6385 549 469

CEU
Inácio Monteiro

Rua Barão Barroso do Amazonas, s / nº - 2518-6971 483 372

CEU
Jambeiro

Av. José Pinheiro Borges, 60 -
Guaianases 2552-0074 608 609

CEU
Jd Paulistano Rua Aparecida do Taboado, s/nº - 7765-8578 148 81

CEU Meninos Rua Barbinos, 111 - V. Independência 2083-1342 484 286
CEU

Navegantes
Rua Maria Moassab Barbour, s / nº - 5931-5864 406 294

CEU
Paraisópolis

Rua Doutor José Augusto Souza e Silva, s/nº -
Jardim Parque Morumbi 3742-9689 95 45

CEU
Parelheiros

Rua José Pedro de Borba, 20 -
 5926-4182 148 109

CEU Parque
Anhanguera

Pedro José de Lima, s/nº -
Jardim Anhanguera 3911-4934 36 33

CEU
Pêra Marmelo

Rua Pêra Marmelo, 226 -
Jd. Santa Lucrécia 3945-2392 352 276

CEU Perus R. Bernardo José de Lorena, s / nº - 3918-5870 558 550

CEU Avenida Luiz Imparato, 564 - Cangaíba 2541-3190 148 76

CEU
Rosa da China

Rua Clara Petrela s / nº -
Jd. São Roberto 2703-9716 443 226

CEU
São Carlos 3756-3203 495 284

CEU São 
Mateus

Rua Curumatin, 201 -
Pq Boa Esperança 2734-2833 403 484

CEU
São Rafael Pro Morar Rio Claro 

2751-3900
2752-1056 445 357

CEU
Sapopemba

R. Vitória Marconato Zonta, 166 -
 2010-7623 100 34

CEU
Três Pontes Rua. Capachós, 344-Jd. Célia 2584-6674 148 166

CEU Veredas R. Daniel Muller, 347 -
 3678-3782 504 391

CEU
Vila do Sol

Avenida dos Funcionários Públicos, 369 -
 3224-8236 160 52

CEU
Vila Rubi

Rua Domingos Tarroso, 101 - Vila Rubi -
 04823-090 5662-9420 160 66

Embu
das Artes

Rua Alberto Giosa, 390 - Parque Lago Francisco Rizzo - 
Embu das Artes - 2056-5122 110 116

Guararema Rua China, 742 - Nova Guanabara - Guararema - 
08900-000 4762-3830 123 39

Jd Míriam Rua Diogo Arias, 51, Jardim Miriam,
São Paulo  5623-3686 89 92

Júlio Prestes Rua Lubavitch, 34, 2º andar - Bom Retiro - 
010  3337-3265 779 595

Osasco - Km 18 - 3684-0064 456 326

Penha Largo do Rosário, 20, 2º andar, Penha 2091-0200 464 413

Poá Poá 4634-4272 248 243

Rio Grande
da Serra

Rua José Maria de Figueiredo, 491 - 2558-4779 393 189

Total Geral   15.250 11.570

Programa para o Guri na Capital e Grande São Paulo
1.2 Cursos de Iniciação Musical

Nº Ações
pactuadas Nº Atributo da

mensuração Mensuração Meta Anual 3º Quadrimestre 
Previsão

2
Realizar aulas de
música nos polos 

do GURI

2.1 Meta-Produto
Número mínimo de 

vagas
oferecidas

15.175 15.250

Nº Atributo da
mensuração Mensuração Meta Anual Realizado

2.2 Meta
Resultado

Número mínimo
de alunos

matriculados
11.088 11.570

A importância da Luteria nos instrumentos
de Cordas Friccionadas

24/08/2021 14h45 às 
16h15

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 8

-
guinha, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola 26/08/2021 13h45 às 

15h15
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 21

A importância da Luteria nos instrumentos
de Cordas Friccionadas

26/08/2021 14h45 às 
16h15

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 8

Discos Brasileiros e suas Histórias 27/08/2021 10h15 às 
11h45

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 33

As Gravações mais Populares
Brasileiras e suas Histórias

27/08/2021 13h45 às 
15h15

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 66

Anos 60 - de Beatles à Vanguarda 28/08/2021 13h30 às 
15h30

Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 17

Brincando sem pressa I com
Cláudio Thebas 07/10/2021 10h00 às 

11h30
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 45

Brincando sem pressa I com
Cláudio Thebas 08/10/2021 14h30 às 

16h00
Plataforma Zoom - Encontro
Virtual por videoconferência 43

3 - Dados dos Polos de Ensino: Em 2021, os alunos e alunas do Guri foram atendidos em 44 polos de ensino, sendo 
eles 34 na cidade de São Paulo e 10 em municípios da Região Metropolitana. O início do ano e, consequentemente 
a atividade dos polos, foi marcado pela pandemia de COVID-19. O atendimento presencial nas unidades de ensino 

permanecerem abertos, as aulas e demais atividades permaneceram em formato online. Conforme já sinalizado, 

Nos po-
los reabertos foram oferecidas atividades socioeducativas, aulas de música, rodas de conversa, entre outras. Foi 
possível acolher alunos e alunas dos instrumentos musicais possíveis de serem tocados com máscara de proteção, 
além de disciplinas de caráter teórico. Tudo isso respeitando-se os protocolos sanitários de distanciamento social.

4 - Atividades de Difusão Formativa: Grupos artístico-pedagógicos de bolsistas: O ano de 2021 apresentou 

com atividades remotas, onde cada um dos alunos participava em suas respectivas residências, e, gradativamen-
te, as atividades presenciais puderam ir sendo retomadas. Ao todo foram apresentados 54 concertos dos grupos 

 Camerata de Violões Infanto-Juvenil, Coral Infantil, Coral Juvenil, Orquestra de 
-

-Juvenil. Por conta da pandemia da Covid-19, e suas respectivas restrições sanitárias, dezoito apresentações 
foram feitas de forma remota e disponibilizadas no canal de YouTube do programa. As restantes foram presenciais 
e com público, em importantes espaços culturais paulistanos, entre eles o Theatro São Pedro, o Auditório do Masp

Banda Sinfônica Juvenil: O grupo apresentou em sua temporada três diferentes programas, sendo o primeiro 
deles feito de forma remota e os outros dois no formato presencial com público. Iniciando a programação, a Banda 
Juvenil fez um repertório sem regente, com a participação dos professores responsáveis pelo grupo. O repertório 

banda britânica. No segundo, foi apresentado o terceiro movimento da Suíte n.1, do compositor americano Alfred 
Reed, intitulado Rag. As transmissões foram nos dias 24 de setembro e 1 de outubro respectivamente. O título 
do segundo programa foi Guri no Coreto, e apresentou tradicionais obras brasileiras para a formação, de autores 

-
wa. Os concertos foram no dia 24 de outubro, domingo, às 17h30 no Theatro São Pedro e no 6 de novembro, 
sábado, 11h30 no Museu Catavento. O regente convidado para o terceiro programa foi Marcelo Silvério e teve a 

Filho. No repertório obras de Louis Armstrong e Andrew Boysen Jr. As apresentações foram no dia 27 de novem-
bro, sábado, no MASP e no dia 5 de dezembro, domingo, no MASP.

Banda Sinfônica Juvenil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público Presencial Público Virtual

Concerto 24/09/2021 - YouTube 0 1.466
Concerto 01/10/2021 - YouTube 0 5.183

Concerto 24/10/2021 17h00 Theatro São Pedro /
 São Paulo 196 0

Concerto 06/11/2021 11h30 Museu Catavento
(Tenda) / São Paulo 100 0

Concerto 27/11/2021 16h30 MASP Auditório /
São Paulo 216 0

Concerto 05/12/2021 11h30 MASP Auditório /
São Paulo 231 0

Camerata de Violões: O grupo, ao longo do ano, desenvolveu dois programas diferentes, sendo o primeiro de for-

assim como, os arranjos apresentados, foram responsabilidade de Thales Maestre. As apresentações aconteceram 

-

Camerata de Violões Infanto-Juvenil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público Presencial Público Virtual

Concerto 23/08/2021 - YouTube 0 6.009
Concerto 28/08/2021 - YouTube 0 370

Concerto 25/09/2021 11h00 Theatro São Pedro /
São Paulo 125 0

Concerto 26/09/2021 11h00 MASP Auditório /
São Paulo 86 0

Concerto 17/10/2021 11h00 MASP Auditório /
São Paulo 156 0

Concerto 04/12/2021 11h00 Museu Catavento
(Tenda) / São Paulo 100 0

Coral Infantil: Foram apresentados, ao longo do ano, dois programas diferentes, sendo o primeiro feito de forma re-
mota e o segundo de forma presencial com público. Ambos tiveram a regência de Ana Yara Campos. No primeiro, o 

-
-Lobos e Pim pam pum de Oscar Torales. As transmissões foram no canal do Guri no Youtube, nos dias 21 de agosto
e 23 de setembro. O Coral Infantil retornou as atividades presencialmente no mês de setembro e desenvolveu o se-
gundo programa, que contou com obras originais e arranjos da regente Ana Yara Campos, além de composição Feito 

-
bro, domingo, no MASP. O concerto de dezembro também foi transmitido ao vivo através do canal do Guri no Youtube.

Coral Infantil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público Presencial Público Virtual

Concerto 21/08/2021 - YouTube 0 4.787
Concerto 23/09/2021 - YouTube 0 1.466

Concerto 24/10/2021 11h30 Theatro São Pedro /
São Paulo 235 0

Concerto 31/10/2021 11h30 MASP Auditório /
São Paulo 170 0

Concerto 27/11/2021 11h30 MASP Auditório /
São Paulo 174 0

Concerto 05/12/2021 16h30 MASP Auditório / 
São Paulo 327 1.320

Coral Juvenil: O grupo apresentou em sua temporada dois programas, sendo o primeiro deles remoto e o se-
gundo presencial com público. Iniciando a programação o Coro apresentou dois concertos online, com as obras 
Salmo 
nas obras de Heitor Villa-Lobos, Claudio Santoro e Tom Jobim. A regente convidada foi Maíra Ferreira. As trans-
missões foram nos dias 21 e 22 de agosto, no Canal do Guri no Youtube. O segundo programa, intitulado Amar, 
teve como regente Giuliana Frozoni, que também é gestora pedagógica da Santa Marcelina Cultura. No repertório 

de Vitor Gabriel de Araújo.  24 de outubro, domingo, no Theatro 
  de novembro, 

MASP. O concerto de dezembro também foi transmitido ao vivo através do canal do Guri no Youtube.

Coral Juvenil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público Presencial Público Virtual

Concerto 21/08/2021 - YouTube 0 4.334
Concerto 22/08/2021 - YouTube 0 4.427

Concerto 24/10/2021 12h00 Theatro São Pedro /
São Paulo 235 0

Concerto 31/10/2021 12h00 MASP Auditório /
São Paulo 170 0

Concerto 27/11/2021 12h00 MASP Auditório /
São Paulo 174 0

Concerto 05/12/2021 17h00 MASP Auditório /
São Paulo 327 1.320

Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público Presencial Público Virtual

Concerto 28/08/2021 - YouTube 0 969
Concerto 28/08/2021 - YouTube 0 556

Concerto 09/10/2021 16h30 MASP Auditório /
São Paulo 106 0

Concerto 10/10/2021 11h30 Theatro São Pedro /
São Paulo 248 0

Concerto 20/11/2021 11h30 Theatro São Pedro /
São Paulo 286 0

Concerto 28/11/2021 11h30 MaSP Auditório /
São Paulo 297 0
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Banda Sinfônica Juvenil
Clarinete 5

1
Fagote 0
Flauta 8

Percussão 6
4

Trombone 2
Trompa 2

Trompete 6
Tuba 1
Total 35

BIG BAND Infanto-Juvenil
1

Flauta 1
Guitarra 2

Percussão 4
Piano 1

6
Trombone 1

Total 16
Camerata de Violões Infanto-Juvenil

Violão 21
Total 21

Coral Infantil
Voz 39

Total 39
Coral Juvenil

Barítono 3
Contralto 9
Soprano 19

Tenor 3
Total 34

Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil
4

Viola 3
Violino 24

Violoncelo 3
Total 34

Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil
Clarinete 1

4
Fagote 1
Flauta 6
Oboé 1

Percussão 4
1

Trombone 1
Trompete 2

Tuba 1
Viola 1

Violino 17
Violoncelo 6

Total 46
Regional de Choro Infanto-Juvenil

Bandolim 1
Bateria 1
Cavaco 1

Clarinete 1
Flauta 2

Percussão 1
2

Trompete 1
Total 10

Coral de Familiares
Barítono 5
Contralto 11
Soprano 10

Tenor 5
Total 31

5 - Desenvolvimento Social: 
de assistentes sociais que, cotidianamente, acolhem crianças, jovens e famílias atendidas pelo programa Guri, 

realidade em que os alunos e alunas estão inseridos e na construção de projetos de vida que fortaleçam sua auto-
nomia e protagonismo, oportunizando um ambiente favorável ao aprendizado, contribuindo para melhor frequência 
e permanência no programa e possibilitando um espaço de aprendizado e formação integral por meio do ensino 
da música. : Ao longo do ano de 2021 foram realizadas 
425 4.269 participantes. Considerando as recomenda-
ções da OMS e os protocolos estaduais para a pandemia de COVID-19 durante o 1º e 2º quadrimestre, os (as) 

-
senvolveu as atividades também no formato síncrono e, em alguns polos, no formato presencial, seguindo sempre 

em ambos os formatos, virtual e presencial, e, em diferentes turnos, foi possível ofertar um número maior de ativi-
dades. Ressaltamos que a forma remota de atendimento e atividade do Serviço Social está pautada no documento 
base para o período de pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/2020. “Nesse momento de 

 

ocorreram através da metodologia de projeto. Isto é, todas as atividades foram desenhadas e pensadas a partir 

sentido destacamos que, no 1º quadrimestre foram escritos 44 projetos com diferentes temáticas que foram traba-
-

-
mento social. 

algumas famílias com acesso à internet tivemos uma boa adesão quando observamos o número de participantes.

Cidade/
Estado Polo Atividade Data

Público
(Participantes
por atividade)

São
Paulo/

SP

Brooklin
(Plataforma

Zoom)

de parâmetro local 2021 sobre “Saúde mental” com os alunos 
do turno da tarde. Tivemos a participação da psicóloga convida-

também a apresentação da equipe e dos professores aos alu-
nos novos e a realização de combinados para o andamento das 

-
ca que envolveu a partilha de momentos e sentimentos, ligada 
com emoções, autoestima, ambientes que vivemos e relações 
que preservamos, memórias, direitos garantidos.

29/04/2021 39

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

de parâmetro local 2021 sobre “Saúde mental” com os alunos 
do turno manhã. Tivemos a participação da psicóloga convida-

também a apresentação da equipe e dos professores aos alu-
nos novos e a realização de combinados para o andamento das 

-
ca que envolveu a partilha de momentos e sentimentos, ligada 
com emoções, autoestima, ambientes que vivemos e relações 
que preservamos, memórias, direitos garantidos.

30/04/2021 33

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

 O que está acontecendo atualmente é o que espe-

-

personagens para começar e outros podem ir entrando para 
colaborar. Deve defender seus pontos de vista de maneira res-

06/05/2021 28

Grupos de Polo
Apresentação Data da

apresentação Local / Cidade Número
de alunos

Ó Abre-Alas - Grupos de Polo do GURI 26/08/2021 18h tube, Instagram, Facebook e Twitter 16
Agora Só Falta Você | Grupos de Polo 

do GURI 24/08/2021 18h tube, Instagram, Facebook e Twitter 14

Carimbó | Grupos de Polo do GURI 25/08/2021 18h tube, Instagram, Facebook e Twitter 18
Felicidade - Conjunto de Violão | Grupos 

de Polo do Guri 19/08/2021 18h tube, Instagram, Facebook e Twitter 16
Meu Abrigo - Conjunto de Violão | Gru-

pos de Polo do Guri 08/08/2021 12h Concerto Virtual 
tube, Instagram, Facebook e Twitter 17

Aquarela - Conjunto de Violão | Grupos 
de Polo do Guri 07/08/2021 12h tube, Instagram, Facebook e Twitter 30

Apresentação musical do grupo Violão, 
polo CEU São Mateus 23/11/2021 14h30 tube, Instagram, Facebook e Twitter 12

Apresentação musical do grupo Inicia-
ção Musical Infantil, polo CEU Perus 25/11/2021 10h30 Concerto Virtual

tube, Instagram, Facebook e Twitter 6
Apresentação musical do grupo Inicia-
ção Musical Infantil, polo CEU Perus 25/11/2021 14h30 tube, Instagram, Facebook e Twitter 6

Apresentação musical do grupo Violão, 
polo CEU São Rafael 25/11/2021 11h tube, Instagram, Facebook e Twitter 6

Apresentação musical dos grupos Coral 
e Teoria, polo CEU São Mateus 26/11/2021 11h tube, Instagram, Facebook e Twitter 11

Apresentação musical dos grupos Coral 
e Teoria, polo CEU São Mateus 26/11/2021 14h30 tube, Instagram, Facebook e Twitter 27

Apresentação musical do grupo Iniciação 
Musical Infantil, polo CEU Cidade Dutra 30/11/2021 11h tube, Instagram, Facebook e Twitter 9
Apresentação musical do grupo Iniciação 
Musical Infantil, polo CEU Cidade Dutra 30/11/2021 14h30 tube, Instagram, Facebook e Twitter 15

Apresentação musical do grupo Inicia-
ção Musical Infantil, polo CEU Jambeiro 01/12/2021 10h Concerto Virtual 

tube, Instagram, Facebook e Twitter 16
Apresentação musical do grupo Inicia-

ção Musical Infantil, polo CEU Jambeiro 01/12/2021 13h30 tube, Instagram, Facebook e Twitter 18
-
-

trico, Cordas Dedilhadas e Violão,Cordas
Dedilhadas, Violão, polo Poá

01/12/2021 10h tube, Instagram, Facebook e Twitter 14

-
-

trico, Cordas Dedilhadas e Violão,Cordas 
Dedilhadas, Violão, polo Poá

01/12/2021 13h30 Concerto Virtual
tube, Instagram, Facebook e Twitter 31

Apresentação musical dos grupos Coral
e Teoria, polo CEU Inácio Monteiro 02/12/2021 10h30 tube, Instagram, Facebook e Twitter 10

Apresentação musical dos grupos Coral
e Teoria, polo CEU Inácio Monteiro 02/12/2021 14h30 tube, Instagram, Facebook e Twitter 21

Composição dos Grupos Artístico-Pedagógicos

Banda Sinfônica Infanto-Juvenil
Clarinete 7

2
Fagote 1
Flauta 6

Flauta Doce 1
Oboé 1

Percussão 3
8

Trombone 2
Trompa 3

Trompete 6
Tuba 1
Total 41

Coral de Familiares
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público 

presencial Público virtual
Concerto 22/08/2021 - YouYube 0 4.567
Concerto 27/08/2021 - YouYube 0 874
Concerto 24/10/2021 11h00 Theatro São Pedro 235 0
Concerto 31/10/2021 11h00 MASP Auditório 170 0
Concerto 27/11/2021 11h00 MASP Auditório 174 0
Concerto 05/12/2021 16h00 MASP Auditório 327 1.320

Grupos artístico-pedagógicos de alunos e familiares: Coral de Familiares: O Grupo apresentou, em sua tempo-
rada 2021, um programa que foi desenvolvido inicialmente no formato remoto, com duas obras sendo gravadas e trans-
mitidas, e posteriormente, apresentado presencialmente com público. Intitulado Amanhã vai ser outro dia, o Coral per-

entre outros. A regente convidada foi Débora Rossi. Os concertos foram apresentados no formato online nos dias 22
-

domingo, no MASP. O concerto de dezembro também foi transmitido ao vivo através do canal do Guri no Youtube.

Regional de Choro Infanto-Juvenil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público 

Presencial
Público Virtual

Concerto 20/08/2021 - YouTube 0 3.568
Concerto 20/08/2021 - YouTube 0 6.161
Concerto 25/09/2021 11h30 Theatro São Pedro / São Paulo 125 0
Concerto 26/09/2021 11h30 MASP Auditório / São Paulo 86 0
Concerto 17/10/2021 11h30 MASP Auditório / São Paulo 156 0
Concerto 04/12/2021 11h30 Museu Catavendo (Tenda) / 

São Paulo
100 0

Big Band Infanto-Juvenil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público 

Presencial
Público Virtual

Concerto 25/08/2021 - YouTube 0 1.511
Concerto 25/08/2021 - YouTube 0 2.129
Concerto 25/09/2021 12h00 Theatro São Pedro / São Paulo 125 0
Concerto 26/09/2021 12h00 MASP Auditório / São Paulo 86 0
Concerto 17/10/2021 12h00 MASP Auditório / São Paulo 156 0
Concerto 04/12/2021 12h00 Museu Catavendo 

(Tenda) / São Paulo
100 0

Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil
Apresentação Data da apresentação Local / Cidade Público Presencial Público Virtual

Concerto 27/08/2021 - YouTube 0 428
Concerto 02/10/2021 - YouTube 0 6.020
Concerto 09/10/2021 16h00 MASP Auditório /

São Paulo 106 0

Concerto 10/10/2021 11h00 Theatro São Pedro /
São Paulo 248 0

Concerto 20/11/2021 11h00 Theatro São Pedro /
São Paulo 286 0

Concerto 28/11/2021 11h00 MASP Auditório /
São Paulo 297 0

      Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil: O primeiro programa foi apresentado de forma remota e teve 
a regência da maestra Ana Beatriz Valente. Os concertos foram inspirados em duas importantes efemérides, 

Ana Beatriz Valente. O repertório de ambos foi construído baseado em obras de compositores e compositoras 

foram no dia 9 de outubro, sábado, 16h no MASP, no dia 10 de outubro, domingo, 11h, no Theatro São Pedro, 
no dia 20 de novembro, sábado, 11h no Theatro São Pedro e no dia 28 de novembro, domingo, 11h no MASP.

Big Band: A Big Band apresentou, em sua temporada, dois diferentes programas, o primeiro, feito de forma 
remota, foi chamado de Big visita Luiz Gonzaga. Apresentando dois concertos com as obras Forró no escuro 
e Sebastiana, respectivamente. Ambas com arranjos da maestra convidada do Grupo, Paula Valente. Entre 

Regional de Choro: A temporada do grupo foi integralmente pensada com o tema Prelúdios do Choro, trazendo ao 
público virtual e presencial, importantes obras que serviram como base da construção e desenvolvimento desta im-

-
sim como, os arranjos apresentados, foram responsabilidade de Marcelo Candido. As apresentações aconteceram 

-

Grupos de Polos: As atividades do Grupos de Polo foram desenvolvidas, ao longo do ano, de forma híbrida, 
tendo apresentações que foram feitas de forma remota e outras que foram desenvolvidas presencialmente e com 
público. Ao todo, seis foram gravadas e transmitidas no Canal do Guri no Yoube e quatorze foram presenciais, 
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São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China
(Plataforma

Zoom)

-
mentos/saúde mental por conta deste momento atípico mundial 

1, 2 e 3 do turno da manhã.

19/05/2021 3

Santo
André/

SP

Cata
Preta 

(Plataforma 
Zoom)

-

da abordagem sobre os impactos que a pandemia ainda tem 
-

ma tem determinado em nossas tarefas, dialogamos sobre as 
potencialidades que podemos buscar e a música como uma fer-

20/05/2021 2

São
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

tema difícil, denso. Luto é o trabalho de elaboração psíquica que 

festa de aniversário, viagens afetivas, escola, aulas presenciais 
-

no avião ( metáfora da mensagem na garrafa). Mentalizar uma 
vivência de perda vivenciada na pandemia. Se sentir e quiser, 
pode compartilhar. Fazer um desenho ou escrever algo que re-

fazer dobradura de avião (ou o que preferir). Pode enviar ou ar-

20/05/2021 33

São
Paulo/

SP

Brooklin
(Plataforma 

Zoom)

turno da manhã. Momento de Acolhida, apresentação da equipe 
e convidados e apresentação do Tema. Momento dos alunos 

terminar .Combinados.- Manter o Sigilo - Respeitar a opinião 
-

mos sobre o movimento de retornar ao coletivo, com o retorno 
gradual das aulas presenciais e sobre o que esperávamos dos 

-

estão presentes na história da humanidade e o estudo e traba-
lho das ciências foram educando a sociedade para preservar a 

07/05/2021 22

São
Paulo/

SP

CEU
Cidade
Dutra

(Plataforma 
Zoom)

-
beres - Possibilitar o Protagonismo no Território. Realizamos a 
apresentação de todos(as) os membros das equipes. Fizemos 

-
rão realizadas ao decorrer do ano. Orientamos sobre os dias, 
horários e informamos sobre a participação da assistente social 

objeto informar as atividades realizadas ao público infanto-juve-
nil em 2021. Participaram da atividade estudantes dos cursos 
sequenciais e iniciação musical infantil do turno da tarde.

11/05/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade
Dutra

(Plataforma
Zoom)

-
beres - Possibilitar o Protagonismo no Território. Realizamos a 
apresentação de todos(as) os membros das equipes. Fizemos 

-
rão realizadas ao decorrer do ano. Orientamos sobre os dias, 
horários e informamos sobre a participação da assistente social 

objeto informar as atividades realizadas ao público infanto-juve-
nil em 2021. Participaram da atividade estudantes dos cursos 
sequenciais e iniciação musical infantil do turno da manhã.

11/05/2021 16

São
Paulo/

SP

CEU
Cidade
Dutra

(Plataforma
Zoom)

Realizamos oficina socioeducativa do projeto de parâmetro 
-

Como estamos emocionalmente neste período pandêmico. 
-

-
dade solicitamos a todos(as) que se apresentassem, verba-
lizando o nome, qual polo do Guri Santa Marcelina estuda, 

Após a apresentação dos(as) participantes, solicitamos que 
eles(as) relatassem como estão neste período pandêmico. 
No final da atividade solicitamos que o grupo escolhesse um 

-
tivo propiciar um espaço de acolhimento, dialogo e escuta 
qualificada as crianças, adolescentes, jovens, com possibili-
dade de encaminhamentos destes/as para rede de serviços. 

14/05/2021 9

São
Paulo/

SP

CEU
Cidade
Dutra

(Plataforma
Zoom)

estamos emocionalmente neste período pandêmico. Iniciamos 
-

solicitamos a todos(as) que se apresentassem, verbalizando o 
nome, qual polo do Guri Santa Marcelina estuda, qual região 

-
tação dos(as) participantes, solicitamos que eles e elas relatas-

encontro. A atividade teve como objetivo propiciar um espaço de 
-

centes, jovens, com possibilidade de encaminhamentos destes/
as para rede de serviços.

14/05/2021 8

São
Paulo/

SP

Amácio 
Mazzaropi
(Plataforma

Zoom)

-
centes”. Apresentação de material relacionado a temática e de-

ideia de que essa data não é comemorada, mas lembrada, para 
que assim possamos cada vez mais conscientizar nossa popu-
lação sobre a grave violação de Direitos. Lembrar é Combater.

17/05/2021 3

São
Paulo/

SP

Amácio
Mazzaropi
(Plataforma

Zoom)

-
lescentes”. Apresentação de material relacionado a temática e 

-
balho em cima da ideia de que essa data não é comemorada, 
mas lembrada, para que assim possamos cada vez mais cons-
cientizar nossa população sobre a grave violação de Direitos. 
Lembrar é Combater.

17/05/2021 2

Embu
das

Artes/
SP

Embu
das Artes 

(Plaraforma
Zoom)

-
ria do psicólogo Douglas de Almeida Santos. Apresentamos o 
conceito de autocuidado a partir de um vídeo e assim dialoga-
mos a respeito da temática. Os alunos foram divididos em salas 

que os represente neste momento do distanciamento social. Os 

cuidar neste momento de distanciamento social, de perdas e 
-

zada com os alunos do turno da manhã.

17/05/2021 8

São
Paulo/

SP

CCA
Itaquera

(Plaraforma
Zoom)

-
ria do psicólogo Douglas de Almeida Santos. Apresentamos o 
conceito de autocuidado a partir de um vídeo e assim dialoga-
mos a respeito da temática. Os alunos foram divididos em salas 

que os represente neste momento do distanciamento social. Os 

cuidar neste momento de distanciamento social, de perdas e 
-

zada com os alunos do turno da tarde.

18/05/2021 7

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plaraforma 
Zoom)

-
ria do psicólogo Douglas de Almeida Santos. Apresentamos o 
conceito de autocuidado a partir de um vídeo e assim dialoga-
mos a respeito da temática. Os alunos foram divididos em salas 

que os represente neste momento do distanciamento social. Os 

cuidar neste momento de distanciamento social, de perdas e 
-

zada com os alunos do turno da manhã.

18/05/2021 8

São
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China
(Plataforma

Zoom)

-
mentos/saúde mental por conta deste momento atípico mundial 

1, 2 e 3 do turno da tarde.

19/05/2021 13

São 
Paulo/

SP

Amácio 
Mazzaropi
(Plataforma

Zoom)

-
lescentes”. Apresentação de material relacionado a temática e 

ideia de que essa data não é comemorada, mas lembrada, para 
que assim possamos cada vez mais conscientizar nossa popu-
lação sobre a grave violação de Direitos. Lembrar é Combater.

19/05/2021 7

São 
Paulo/

SP

Amácio 
Mazzaropi 
(Plataforma 

Zoom)

Oficina socioeducativa com a temática “Ação do Dia Nacio-

e adolescentes”. Apresentação de material relacionado 
a temática e debate com a turma de Coral, turma B das 

é comemorada, mas lembrada, para que assim possamos 
cada vez mais conscientizar nossa população sobre a gra-
ve violação de Direitos. Lembrar é Combater.

19/05/2021 8

São
Paulo/

SP

CEU
Meninos 

(Plataforma 
Zoom)

-
pação dos(as) alunos(as) sobre o tema do projeto. Realizamos 
acolhimento, apresentação da proposta do projeto, compartilha-
mento de vídeos da temática e roda de bate papo. Finalizamos 
convidando todos(as) para participarem de todos os encontros. 

e sequenciais I e III do turno da tarde.

20/05/2021 10

São 
Paulo/

SP

Espaço 
Aberto
Jardim 
Miriam 

(Plataforma 
Zoom)

-
centes”. Apresentação de material relacionado a temática e de-

ideia de que essa data não é comemorada, mas lembrada, para 
que assim possamos cada vez mais conscientizar nossa popu-
lação sobre a grave violação de Direitos. Lembrar é Combater.

20/05/2021 2

São 
Paulo/

SP

Espaço 
Aberto
Jardim 
Miriam 

(Plataforma 
Zoom)

-
centes”. Apresentação de material relacionado a temática e de-

ideia de que essa data não é comemorada, mas lembrada, para 
que assim possamos cada vez mais conscientizar nossa popu-
lação sobre a grave violação de Direitos. Lembrar é Combater.

20/05/2021 3

Rio 
Grande 

da 
Serra/

SP

Rio Grande 
da Serra 

(Plataforma 
Zoom)

-

abordagem sobre os impactos que a pandemia ainda tem ocasio-
-

minado no desenvolvimento de nossas tarefas cotidianas, dialo-
gamos sobre as potencialidades que podemos buscar e a música

21/05/2021 2

Rio 
Grande 

da 
Serra/

SP

Rio Grande 
da Serra 

(Plataforma 
Zoom)

-

abordagem sobre os impactos que a pandemia ainda tem ocasio-
-

minado no desenvolvimento de nossas tarefas cotidianas, dialo-
gamos sobre as potencialidades que podemos buscar e a música

21/05/2021 7

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

-
sentação dos participantes. Combinados coletivos, “o que esse 

-

da mensagem na garrafa). Mentalizar uma vivência de perda 
vivenciada na pandemia. Se sentir e quiser, pode compartilhar. 
Fazer um desenho ou escrever algo que represente o sentimen-

os sentimentos alivia as angústias e ajuda na elaboração. Tro-

21/05/2021 24

São 
Paulo/

SP

CEU
Caminho 
do Mar 

(Plataforma 
Zoom)

-
pação dos(as) alunos(as) sobre o tema do projeto. Realizamos 
acolhimento, apresentação da proposta do projeto, compartilha-
mento de vídeos da temática e roda de bate papo. Finalizamos 
convidando todos(as) para participarem de todos os encontros. 
Ofciina realizada com os(as) alunos(as) das turmas de Iniciação 
Musica e sequencial I do turno da tarde.

21/05/2021 4

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plaraforma 
Zoom)

psicólogo Douglas de Almeida Santos e Fernanda Marques (ana-

atribuições individuais de cada participante naquele ambiente. Os 
alunos foram divididos em grupos para dialogarem a respeito da 

-

25/05/2021 6

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plaraforma 
Zoom)

do psicólogo Douglas de Almeida Santos. A proposta da ativida-
de era fazer um desenho sobre o jardim da vida e de como es-

-

-

nos é importante, como cuidar de nós mesmos e quem nos cerca.

25/05/2021 10

São 
Paulo/

SP

Vila Curuça 
(Plataforma 

Zoom)

-
alidade”, realizado com a turma da Iniciação Infantil, no período 

participação dos nossos convidados, a Trupe Palhaços Brincan-

circenses como malabares, dança com pratos, também houve 

da importância do brincar.

25/05/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China 
(Plaraforma 

Zoom)
pandemia. Conversamos e abordamos sobre sentimentos/saúde 
mental por conta deste momento atípico mundial e o autocuidado.

26/05/2021 20

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China 
(Plaraforma 

Zoom)
pandemia. Conversamos e abordamos sobre sentimentos/saúde 
mental por conta deste momento atípico mundial e o autocuidado. 

26/05/2021 5

Santo 
André/

SP

Cata Preta 
(Plataforma 

Zoom)

-

-
vés da continuidade da temática abordada, dialogamos referen-
te as potencialidades que podemos encontrar em meio à pande-
mia. Realizamos o diálogo sobre a importância da música para 
os cuidados com a Saúde Mental, proporcionamos um espaço 
de fala e escuta, desenvolvemos a apresentação da atividade 

27/05/2021 4
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Santo 
André/

SP

Cata Preta 
(Plataforma 

Zoom)

-

da continuidade da temática abordada, dialogamos referente as 
potencialidades que podemos encontrar em meio à pandemia. 
Realizamos o diálogo sobre a importância da música para os 
cuidados com a Saúde Mental, proporcionamos um espaço 
de fala e escuta, desenvolvemos a apresentação da atividade 

27/05/2021 3

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

mos sobre a necessidade de nos fortalecermos, nos cuidarmos 
-

tes para esse processo. Momento de partilhar oque estão fazen-

-
da com os alunos do turno da tarde.

27/05/2021 35

Rio
Grande

da
Serra/

SP

Rio Grande
da Serra

(Plataforma
Zoom)

-

com os alunos do turno da manhã. Realizamos o nosso segun-
do encontro do projeto, dando continuidade a temática aborda-
da, sobre as potencialidades que potemos ter em meio a pande-
mia. Realizamos o diálogo sobre a importância da música para 
os cuidados com a Saúde Mental, proporcionamos um espaço 
de fala e escuta, desenvolvemos a apresentação da atividade 

28/05/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China 
(Plataforma 

Zoom)

-

socioeducativas com os alunos e alunas tem como objetivo a re-

sobre a criação do desenho sobre o “jardim”, visto que tivemos 

para trabalhar algumas questões em ambiente escolar, traba-

partilha muito proveitosa e criativa. 

02/06/2021 4

Santo 
André/

SP

Polo
Cata Preta 
(Plataforma 

Zoom)

-

um resgate das abordagens realizadas nos encontros ante-
riores, desenvolvemos a apresentação da atividade proposta, 
proporcionamos um espaço de partilha, assistimos um material 

-
teúdo assistido, dialogamos também sobre as potencialidades 

encontros do Projeto de Parâmetro Local com mais um material 

04/06/2021 2

Rio 
Grande 

da 
Serra/

SP

Rio Grande 
da Serra 

(Plataforma 
Zoom)

-

um resgate das abordagens realizadas nos encontros anterio-
res. Após este momento proporcionamos um espaço de parti-

-

Finalizamos os encontros do Projeto de Parâmetro Local com 

04/06/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

Mental, com participação do Psicólogo Douglas de Almeida. 

-

conversamos um pouco mais da importância de saber pedir e 
buscar ajuda para melhora nossa Saúde Mental. O Psicólogo 

-

período, que em alguns caso é necessário o uso de medicação 
para ajudar no tratamento. Alunos e alunas tiveram a oportuni-
dade de fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o tema. 

07/06/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

Mental, com participação do Psicólogo Douglas de Almeida. 

os alunos/alunas sabiam sobre o tema. Foi proposto uma ativi-
dade de divisão de salas onde os participantes pudessem falar 
um pouco mais sobre o assunto no cotidiano familiar e social. 
No retorno dos grupos conversamos sobre a importância de sa-
ber pedir e buscar ajuda para melhorar nossa Saúde Mental.O 

-
liar neste período, que em alguns caso é necessário o uso de 
medicação para ajudar no tratamento. Alunos e alunas tiveram 
a oportunidade de fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o tema. 

07/06/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

-
cina foi desenvolvida com alunos e aluna do sequencial II e II do 

-
nos/alunas sabiam sobre o tema. Foi proposto uma atividade de 
divisão de salas onde os participantes pudessem falar um pouco 
mais sobre o assunto no cotidiano familiar e social. No retorno 
dos grupos conversamos sobre a importância de saber pedir e 
buscar ajuda para melhorar nossa Saúde Mental.O Psicólogo 

-

período, que em alguns caso é necessário o uso de medicação 
para ajudar no tratamento. 

07/06/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU 
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom)

Luiz. Neste encontro foi realizado uma contação de historias on 
line com o livro era uma vez duas linhas. Este livro conta a his-
toria de duas linhas que vivem muitas aventuras juntas e sepa-
radas. Esse tema foi abordado de forma ludica e agradavel. Os 

e outros. Neste encontro foi possível estimular a criatividade, 
imaginação e brincadeiras e interação.

07/06/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parque 
Veredas 

(Plataforma 
Zoom)

-
bre cuidados que devemos ter no período de pandemia. Reali-
zamos orientações e tiramos dúvidas sobre os cuidados neces-
sários em tempos de pandemia.

08/06/2021 3

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plataforma 
Zoom)

-
odo da tarde com os alunos de diferentes turmas do polo. Última 

-

-
mente), foram divididos em salas para dialogarem sobre o tema 

com o avanço da vacinação que irá proporcionar o retorno gra-

10/06/2021 10

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plataforma 
Zoom)

período da manhã com os alunos de diferentes turmas do polo. 

emocionalmente, mentalmente), muitos referiram acompanhar 
os noticiários e estão esperançosos com o avanço da vacinação 
que irá proporcionar o retorno gradativo da vida social e escolar..

10/06/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China 
(Plataforma 

Zoom)

do período da manhã, de todos os cursos oferecidos no Polo às 
crianças e adolescentes. Tivemos como convidado o psicólogo 
Douglas que realizou um contação de Histórias e após, uma 
gincana com brincadeiras sobre o tema abordado no dia. 

11/06/2021 5

São
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China
(Plataforma 

Zoom)

-
odo da tarde, de todos os cursos oferecidos no Polo às crianças 
e adolescentes. Tivemos como convidado o psicólogo Douglas 

sentiram à vontade para cantar e durante esse processo houve 
o resgate de todo aprendizado sobre o tema do Projeto. 

11/06/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

-
ra que nos vemos pode impactar nos relacionamos e interação 
com o mundo. Solicitamos aos/as estudantes que dobrassem 
uma folha ao meio, no lado da frente pedimos que eles/as de-
senhassem como as pessoas as veem. e na parte de trás como
eles/as se veem. Após o término da atividade propomos algumas 

-
soas te observam de maneira mais positiva que você mesmo, 

-

11/06/2021 5

Rio 
Grande 

da 
Serra/

SP

Rio Grande 
da Serra 

(Plataforma 
Zoom)

-

com os alunos do turno da tarde. Realizamos o nosso segundo 
encontro do projeto, dando continuidade a temática abordada, 
sobre as potencialidades que potemos ter em meio a pande-
mia. Realizamos o diálogo sobre a importância da música para 
os cuidados com a Saúde Mental, proporcionamos um espaço 
de fala e escuta, desenvolvemos a apresentação da atividade 

28/05/2021 8

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

“Esperançar é preciso, Saúde mental na pandemia”. O objetivo 
-

mos, nos cuidarmos e seguirmos sempre adiante. Combinados 

-

os alunos do turno da manhã.

28/05/2021 16

São 
Paulo/

SP

CEU
Campo 
Limpo 

(Plaraforma 
Zoom)

-

das estudantes e famílias do guri Campo Limpo antes e durante 
este processo pandêmico. 

28/05/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Campo 
Limpo 

(Plaraforma 
Zoom)

trabalhamos com as estudantes o tema julgamento. O intuito foi 
ampliar o olhar de cada um sobre os acontecimentos que os cer-
cam no cotidiano, desenvolvendo a empatia com a(o) outra(o) e 

etárias diversas.

28/05/2021 4

Embu 
das 

Artes/
SP

EMBU
das Artes 

(Plaraforma 
Zoom)

do psicólogo Douglas de Almeida Santos. Realizamos a ativida-
de de encerramento do projeto de parâmetro local. Os alunos e 

se cuidar neste momento de distanciamento social, de perdas e 

31/05/2021 5

São 
Paulo/

SP

Pera 
Marmelo 

(Plaraforma 
Zoom)

-

-

com apresença dos professores de teoria e coral e equipe de 
polo. O objetivo foi introduzir a temática do projeto de parâme-
tro local, bem como outras atividades que serão realizadas no 
polo, contou com a participação dos alunos que se mostraram 
entusiasmados com a ideia e ate sugeriram pontos relevantes 
para a discussão.

31/05/2021 24

São 
Paulo/

SP

Pera 
Marmelo 

(Plaraforma 
Zoom)

Realizamos oficina socioeducativa do projeto de parâmetro 
-

nos dos sequenciais do turno da manhã. A ideia da oficina 

Contamos com a presença dos professores de teoria e co-
ral e equipe de polo. O objetivo foi introduzir a temática 
do projeto de parâmetro local, bem como outras atividades 
que serão realizadas no polo, contou com a participação 
dos alunos que se mostraram entusiasmados com a ideia e 
ate sugeriram pontos relevantes para a discussão.

31/05/2021 14

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plataforma 
Zoom)

do psicólogo Douglas de Almeida Santos. Realizado com os alu-

-

“O menininho”. Após, houve a divisão em dois grupos para os 

01/06/2021 6

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plataforma 
Zoom)

-
ria do psicólogo Douglas de Almeida Santos. Realizado com os 

-

“O menininho”. Após, houve a divisão em dois grupos para os 

01/06/2021 5

São 
Paulo/

SP

Parai-
sópolis 

(Plataforma 
Zoom)

Foi realizado atividades socioeducativa do projeto de parâme-

violão e a professora de iniciação. Foi realizado momento de 
dialogo com os professores, -
dades do momento em que estamos passando, do acesso as 

02/06/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

música e partilha, interação feita pelos próprios alunos e alunas. 

-

sua vida. Posteriormente, com a volta das duplas os alunos e 
alunas trocaram as suas impressões, coincidências tornando a 

02/06/2021 14

Página do Diário Oficial certificada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp em 15/03/2022 10:13:23.
Nº de Série do Certificado: D4FF2CAD4741F1B8743C225D4184A7A6D0B24F56
[ Ticket: 45341632 ] - www.imprensaoficial.com.br



terça-feira, 15 de março de 2022 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 132 (49) – 13

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

Abordamos com a turma de estudantes do período da tarde o 

-
centes que relatassem como estão se sentindo neste período 
pandêmico. O serviço social e a psicóloga Mayara contribuíram 
neste processo da escolha de sentimentos e possibilidades de 
como lidar com a situação. Solicitamos aos/as participantes que 

-
síveis aspectos positivos que estão vivenciando. Após a ativi-
dade solicitamos ao grupo que compartilhassem os desenhos 
e verbalizassem o que escreveram. Pensamos juntos/as em 
saídas para o enfrentamento dos nossos “problemas”.

11/06/2021 9

São
Paulo/

SP

CEU 
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom) alunos do turno da manhã. O objetivo do encontro era trabalhar 

o resgate de brincadeiras.

14/06/2021 10

São
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

(Plataforma 
Zoom) alunos do turno da tarde. O objetivo do encontro era trabalhar o 

resgate de brincadeiras.

14/06/2021 12

São
Paulo/

SP

Vila
Curuça

(Plataforma 
Zoom)

-
tos, emoções e criatividade para uma nova realidade”, realizada 
com a turma da Iniciação Infantil. A atividade contou com a partici-

alegria através de danças, apresentações circenses como mala-
bares, dança com pratos, também houve brincadeira de adivinha e 

15/06/2021 10

São
Paulo/

SP

Vila
Curuça

(Plataforma 
Zoom)

-

importância do cuidar de si e do outro. 

16/06/2021 2

São 
Paulo/

SP

Vila
Curuça

(Plataforma 
Zoom)

-

realidade”. Atividade realizada com a paticipação do Psicólogo 

retornarmos na sala com todo grupo, houve muita emoção ao 

principalmente que não tínhamos contato direto e que em algu-
mas duplas, vivenciavam a mesma situação.

16/06/2021 10

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

-
-

de conversar e ouvir sobre questões do cotidiano, pandemia, 
isolamento social, questões escolares, aulas online, saúde físi-
ca e mental e conversaram sobre as formas que estão lidando 
com todas as questões, pensando no esgotamento mental.

16/06/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila
Rubi

(Platadfor-
ma Zoom)

foi perguntado o que os alunos e alunas sabiam sobre o tema. 
Em um clima bem agradável e seguro alguns verbalizaram seu 

os participantes falaram um pouco mais do assunto no cotidiano 
familiar e social, que por vezes não temos esta abertura de falar 
sobre saúde mental em nossas casas, e nos calamos, silen-

saúde mental, e é preciso realizar uma pausa para se distrair e 

pelo psicólogo a importância de saber pedir e buscar ajuda para 
melhora nossa Saúde Mental. 

17/06/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes 
(Plataforma 

Zoom)

-
dade Cultural”. Neste encontro foi realizado uma breve apre-
sentação de vídeos das bandas infanto juvenis do GURI, com a 18/06/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU
Caminho 
do Mar 

(Plataforma 
Zoom)

sobre a temática Território. O encontro se deu de maneira remo-
ta, participaram a equipe de polo e alunos e alunas do curso se-

-
cos de Guilherme Durans, slides com a letra da música e roda de 
bate papo sobre a letra musical e a mensagem por ela transmitida.

18/06/2021 4

São
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom) da dinâmica trabalhou prática da construção de brinquedos.

21/06/2021 6

São
Paulo/

SP

CEU
JAMBEIRO 
(Plataforma 

Zoom) da dinâmica trabalhou prática da construção de brinquedos.

21/06/2021 8

São
Paulo/

SP

CEU
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

-
-
-

21/06/2021 11

no tratamento. Foi um momento de muita troca onde estudantes 

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

-
de mental”, desenvolvida com alunos e alunas do sequencial 

de assistência no território. Iniciamos com uma dinâmica sobre 
o reconhecimentos dos tipos de transtornos mentais trabalha-

do CAPS IJ), contribuiu ricamente com o conhecimento sobre 

-
-
-

mento. Finalizamos a atividade abrindo para perguntas.

21/06/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Sâo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

Sociedade”. Foram abordados alguns assuntos como identida-
-

realizada com alunos(as) matriculados(as) nos cursos sequen-
ciais de violão e canto do período da manhã.

21/06/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Sâo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

Sociedade”. Foram abordados alguns assuntos como identida-
-

realizada com alunos(as) matriculados(as) nos cursos sequen-
ciais de violão e canto do período da tarde

21/06/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Sâo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

“Família e Sociedade”. Durante o encontro foram abordados 
alguns assuntos como identidade, relações/grupos sociais, 

-

no período da manhã.

22/06/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Sâo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

-
mília e Sociedade”, na qual foram abordados alguns assuntos 

regras de convivência, interpretações linguísticas de escrita 
e pintura, assim como seus possíveis objetivos. Alunos(as) 

do período da tarde.

22/06/2021 6

São 
Paulo/

SP

Vila
Curuça 

(Plataforma 
Zoom)

-
ceria do Psicólogo Douglas Almeida que abordou a importância 
do cuidar de si e do outro. Contamos com a participação de 3 

da pintura, nossos melhores momentos, desde a infância até os 
momentos atuais. 

23/06/2021 3

São 
Paulo/

SP

Vila
Curuça 

(Plataforma 
Zoom)

-
tância do cuidar de si e do outro.No período da tarde pudemos 
contar com a participação de 9 pessoas, que interagiram muito 
bem com o Psicólogo e com o grupo envolvido.A dinâmica pro-

nossa infância, que teve um papel muito importante durante a 
-

odo.Começamos com atividade em dupla, seguido de conversa 
com o grupo e atividade com desenho “A arvore da vida”, que 

23/06/2021 9

São 
Paulo/

SP

Alvarenga 
(Plataforma 

Zoom)

Foi realizado atividades socioeducativa do projeto de parâme-

de canto e professor Rafael. Foi realizado momento de dialogo 
com os professores,
do momento em que estamos passando, do acesso as aulas, e 

24/06/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU 
Meninos 

(Plataforma 
Zoom)

sobre a temática Território proposto pelo projeto de parâmetro 
local. Os alunos foram acolhidos pela equipe em meio remoto 
e foram apresentados slides com resumo do encontro anterior 
e listagem com serviços da rede socioassistencial do território. 
Foi apresentado também o videoclipe da música Conceitos geo-

Os alunos participaram do encontro colocando suas sensações 
e sentimentos acerca da discussão.

24/06/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU 
Meninos 

(Plataforma 
Zoom)

-
bre a temática Território proposto pelo projeto de parâmetro local. 
Os alunos foram acolhidos pela equipe de polo (assistente social
e analista de polo) em meio remoto e foram apresentados slides 
com resumo do encontro anterior e listagem com serviços da rede 
socioassistencial do território. Foi apresentado também o video-

de bate papo sobre o assunto. Os alunos participaram do encontro 
colocando suas sensações e sentimentos acerca da discussão.

24/06/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU
Campo 
Limpo 

(Plataforma 
Zoom)

e adolescentes sobre como respeitar seus limites e os limites 
do outro, respeitando a si e as diferenças da relação. Traba-
lhamos a autoaceitação e a aceitação das diferenças, das pos-
sibilidades de cada um. Atividades, brincadeiras e dinâmicas 25/06/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU
Campo 
Limpo 

(Plataforma 
Zoom)

-

adolescentes sobre como respeitar seus limites e os limites do 
outro, respeitando a si e as diferenças da relação. Trabalhamos 
a autoaceitação e a aceitação das diferenças, das possibilida-
des de cada um. 

25/06/2021 5

São 
Paulo/

SP

Grupos 
Infantis e 
Juvenis 

(Plataforma 
Zoom)

-
versa e construção de Projeto de Vida, estabelecendo um rito 
de passagem considerando o encerramento de um Ciclo de 
participação nos Grupos e início de um outro Ciclo de vida e 

26/06/2021 13

São 
Paulo/

SP

 Grupos 
Infantis e 
Juvenis

-

dos grupos infantis e juvenis, estabelecendo um rito de passa-
gem considerando o encerramento de um Ciclo de participação 
nos Grupos e início de um outro Ciclo de vida e formação pro-

e projeções de vida dos alunos.

26/06/2021 13

São 
Paulo/

SP

CEU 
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom)

-
cadeira com suas mães e pais e trocar com outros participan-

realizada com os educadores, portanto, tivemos um momento 
de despedida também. 

28/06/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU 
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom)

-

trocar brincadeira com suas mães e pais e trocar com outros 

tranquila e conseguiu alcançar os objetivos do projeto. 

28/06/2021 12

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

-
gria, com o Coletivo Palhaços Brincantes. Participaram desta 

I, II e III. Tinha por objetivo demostrar a importância da alegria 
em momentos difíceis. Durante a pandemia esta cada dia mais 
complicado ter momentos felizes e, para amenizar e alegrar as 
famílias, alunos e alunas foi pensado este momentos de diver-

através de brincadeiras coletivas

28/06/2021 20

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

-
mostrar a importância da alegria e em momentos difíceis, para 
proporcionar momento de descontração e alegrar as famílias, e 

-
-

01/07/2021 6

São 
Paulo/

SP

Grupos 
Infantis e 
Juvenis 

(Plataforma 
Zoom)

pontes”. Segunda atividade do projeto pontes. Essa atividade teve 
-

trução de Projeto de Vida, estabelecendo um rito de passagem 
considerando o encerramento de um Ciclo de participação nos 

03/07/2021 7

Poá/SP (Plataforma 
Zoom)

-

leitura, roda de conversa e produção artística. Utilizamos como 

princípios básicos desse documento. Com ilustrações atraentes 
e palavras simples, com o refrão “Eu tenho o direito...” pautan-

acordo, como os direitos à educação, saúde, proteção e igual-
dade racial e de gênero.

05/07/2021 6

Poá/SP (Plataforma 
Zoom)

-

novo”. Nesse segundo encontro com os adolescentes nos guia-
mos pelos estilos musicais e sua relação com o corpo. O que 

breve discussão sobre música, sons corporais e estilos musicais.

07/07/2021 3

Poá/SP (Plataforma 
Zoom)

-
de cultural”. Neste encontro realizamos uma mediação de leitu-
ra, roda de conversa e produção artística. Trabalhamos com o 

cheio de coisas para se ver, umas a gente entende, outras não. 
Esta é a história do menino João, que aprendeu pouco a pouco 
uma lição. As coisas do mundo a gente precisa aprender e é 
isso que se descobre quando se aprende a ler.

07/07/2021 7
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Osas-
co/SP

AME - 
Osasco 

(Plataforma 
Zoom)

-
cando nas férias”, realizada no turno da manhã. Ministrada por 

Martins, neste dia aconteceu a leitu-
de Alain Serres”. 

jovens, convenção sobre os Direitos da Criança. Após a leitu-

avaliação e encerramento do projeto através de uma nuvem de 
palavra virtual ( Mentimenter).

26/07/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Parque 

São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

cultural”. Foi realizado o 3º Encontro do projeto no dia 28/07/2021 
onde trabalhamos a ampliação de reportórios. Trabalhamos 

-

-

28/07/2021 4

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque 

São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

-
pondo e sintetizando a partir de várias imagens”. Na atividade 

-
do sobre o que conversamos nos três encontros para compor 

-
sualidades trazendo um jogo simbólico propiciado pela colagem

02/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos do polo. O encontro foi 
realizado no intuito de realizar acolhimento, falar sobre o atual 
momento da pandemia, a importância do autocuidado e cuidado 
coletivo. Falamos também sobre o retorno aos Polos de Ensino, 
das aulas presenciais, horários de atendimento, grade de au-
las, Termo de Compromisso de retorno, Ficha de saúde diária, 
Protocolos do retorno, manual do aluno. Como a atividade acon-
teceu de forma online, muito familiares também participaram e 
tiraram suas dúvidas.

02/08/2021 47

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila 

Atlântica 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos.Neste encontro, que ti-
nha por objetivo acolher e tirar dúvidas, falamos sobre o retorno 
das aulas presenciais, apresentamos o Manual de retorno com 
os protocolos sanitários e demais documentos e autorizações 
necessárias. Apresentamos a grade, tiramos duvidas sobre 
horários e dias de aula e conversamos sobre como estão se 
sentindo e o atual momento da pandemia. Estiveram presen-
tes 8 participantes além da equipe de Polo e assistente social. 

05/08/2021 5

Biritiba 
Mirim/

SP

Biritiba 
Mirim 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos.Neste encontro, que ti-
nha por objetivo acolher e tirar dúvidas, falamos sobre o retorno 
das aulas presenciais, apresentamos o Manual de retorno com 
os protocolos sanitários e demais documentos e autorizações 
necessárias. Apresentamos a grade, tiramos duvidas sobre 
horários e dias de aula e conversamos sobre como estão se 
sentindo e o atual momento da pandemia. 

05/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila do Sol 
(Plataforma 

Zoom)

-
tiplas faces da violência” com os alunos do turno da tarde. Por 

seus lares, com seus familiares. Analisamos possíveis manejos 
e saídas que resultem em alívio e bem-estar emocional. Tra-
balhamos o respeito as diferenças e aos limites de cada um/a. 
Os/as participantes ouviram a música do grupo Titãs, “família’. 

06/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila do Sol 
(Plataforma 

Zoom)

-
tiplas faces da violência” com os alunos do turno da manhã. 

seus lares, com seus familiares. Analisamos possíveis manejos 
e saídas que resultem em alívio e bem-estar emocional. Tra-
balhamos o respeito as diferenças e aos limites de cada um/a. 
Os/as participantes ouviram a música do grupo Titãs, “família’. 

06/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Jardim 

Paulistano 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos.Neste encontro, que ti-
nha por objetivo acolher e tirar dúvidas, falamos sobre o retorno 
das aulas presenciais, apresentamos o Manual de retorno com 
os protocolos sanitários e demais documentos e autorizações 
necessárias. Apresentamos a grade, tiramos duvidas sobre 
horários e dias de aula e conversamos sobre como estão se 
sentindo e o atual momento da pandemia.

06/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

Pera
Marmelo

Atividade socioeducativa realizada presencialmente com os alu-
nos de teoria no período da manhã. O encontro teve por obetivo 
realizar acolhimento, escuta e tirar dúvida sobre o retorno das 
aulas presenciais bem como salientar a importância dos proto-
colos sanitários, do cuidado coletivo e do autocuidado.

09/08/2021 9

São 
Paulo/

SP

Pera
Marmelo

Atividade socioeducativa realizada presencialmente com os alu-
nos de teoria no período da tarde. O encontro teve por obetivo 
realizar acolhimento, escuta e tirar dúvida sobre o retorno das 
aulas presenciais bem como salientar a importância dos proto-
colos sanitários, do cuidado coletivo e do autocuidado.

09/08/2021 13

São 
Paulo/

SP

Osasco 
(Plataforma 

Zoom)

-
tica é inclusão social com os alunos do turno da manhã. Foi rea-

elecando tudo que foi discutido durante as ações realizadas. O 
objetivo do encontro era realizar um apanhado geral do entendi-
mento sobre a tématica com os nossos assistidos e fomentar a 
importância de conhecer os espaços inclusivos.

10/08/2021 14

Osas-
co/SP

Osasco 
(Plataforma 

Zoom)

-
tica é inclusão social com os alunos do turno da tarde. Foi reali-

elecando tudo que foi discutido durante as ações realizadas. O 
objetivo do encontro era realizar um apanhado geral do entendi-
mento sobre a tématica com os nossos assistidos e fomentar a 
importância de conhecer os espaços inclusivos.

10/08/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Rubi 

(Plataforma 
Zoom)

-

mudar atitudes preconceituosas sobre saúde mental. Provocamos 

-
das em salas simultâneas para conversar a respeito das pergun-
tas acima. Tivemos 15 minutos para discutir sobre a proposta, e
no retorno cada um pode falar no coletivo sobre o dialogo no grupo. 

10/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael 
(Plataforma 

Zoom)

 Atividade socioeducativa com o objetivo de acolher os alunos, 
saber como estão e tirar dúvidas relacionadas em relação as au-
las. Esclarecemos sobre as mudanças das grades de aulas e ti-
ramos dúvidas dos alunos(as). Por ser online, alguns responsá-
veis acabaram participando e tiraram dpuvidas também. Tivemos 
a participação da psicóloga Renata da Residência Inclusiva, as 
professoras Rosangela e Debora da sala de recurso, da analista 
de apoio pedagógico Ana Coroline e da analista de polo Graziel.

10/08/2021 2

Osas-
co/SP

OSASCO 
(Plataforma 

Zoom)

primeiro encontro abordamos sobre como acontecerá as ativida-

sobre tema. Como nossa temática é sobre a arte do brincar, iremos 
realizar o interpolos com as turmas de iniação infantil no intuito de 
propocionar as diferentes maneiras da arte do brincar e dá uma 
nova roupagem de metodologias para o entretenimento infantil.

10/08/2021 22

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

Atividade socioeducativa com os alunos do curso do sequencial 
1, teoria e coral da professora Sandra. Realizamos acolhimento 
com os alunos e falamos sobre a importância dos protocolos sa-
nitários relacionados ao COVID-19 além de fazermos uma roda 
sobre como estão se sentindo neste momento da pandemia.

11/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael 
(Plataforma 

Zoom)

 Atividade socioeducativa com o objetivo de acolher os alunos, 
saber como estão e tirar dúvidas relacionadas em relação as 
aulas. Esclarecemos sobre as mudanças das grades de aulas 
e tiramos dúvidas dos alunos(as). Por ser online, alguns res-
ponsáveis acabaram participando e tiraram dpuvidas também. A 
reunião teve a participação da analista de polo Graziele e a Ana 

11/08/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

Atividade socioeducativa com os alunos do curso de violão - se-
quencial 1 do Professor Caio. Realizamos acolhimento com os 
alunos e falamos sobre a importância dos protocolos sanitários 
relacionados ao COVID-19 além de fazermos uma roda sobre 
como estão se sentindo neste momento da pandemia.

12/08/2021 12

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parelheiros 
(Plataforma 

Zoom)

-

e equipe de 
“Era Uma Vez Duas Linhas (Alonso Alvarez)”. A leitura acompa-
nhou um aquecimento em seu início e também uma brincadeira 

muita energia, autocuidado e 
alegria. Após o aquecimento, a dupla de arte educadores iniciou 

por meio da voz 
a narrativa do livro, o outro guiava com as mãos os elementos 
visuais trazendo a ludicidade e o encanto da história.

12/07/2021 2

Osas-
co/SP

AME - 
Osasco 

(Plataforma 
Zoom)

-
do nas férias”. Mediação de leitura, roda de conversa e produ-

sobre os Direitos da Criança, os princípios básicos desse do-
cumento. Com ilustrações atraentes e palavras simples, com o 
refrão “Eu tenho o direito...” pautando a musicalidade da leitura, 

educação, saúde, proteção e igualdade racial e de gênero.

12/07/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Parque 

São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

-

leitura, roda de conversa e produção artística. Utilizamos como 

princípios básicos desse documento, direitos à educação, saú-
de, proteção e igualdade racial e de gênero.

14/07/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Parque 

São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

-

olhar. Nesse primeiro encontro trabalhamos com imagens. Pon-

artísticae sua relação com a identidade cultural.

14/07/2021 7

São
Paulo/

SP

CEU
Parelheiros 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

lizamos a construção de um instrumento musical com garrafa 
pet. Convidamos as crianças e adolescentes para criarem seu 
próprio instrumento musical. Com o instrumento confeccionado 
soltamos a voz e com o dedilhado -
tas e ritmos com o violão de garrafa pet. 

16/07/2021 2

Osas-
co/SP

AME -
Osasco 

(Plataforma 
Zoom)

-

Felipe e equipe de polo onde realiza-

(Alonso Alvarez)”. A leitura acompanhou um aquecimento em 

corpo com muita energia, autocuidado e alegria. Após o aque-
cimento, a dupla de arte educadores iniciou a mediação da his-

o outro guiava com as mãos os elementos visuais trazendo a 
ludicidade e o encanto da história.

16/07/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

-
tando Saberes - Possibilitar o Protagonismo no Território.” No 
dia 16/07/ -

as estudantes que desenhassem como se sentem quando as 
pessoas olham para eles e elas. No término da atividade os/as 
participantes apresentaram seus desenhos ao grupo relatando 
sobre seus sentimentos e como estes estavam representados 
no desenho. Esta atividade possibilitou um espaço de escuta, 
troca e acolhimento. A atividade ocorreu no período da manhã 

16/07/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

-
do Saberes - Possibilitar o Protagonismo no Território”. Abordar-
mos, no dia 16/07/2021, com a turma de estudantes do período 

-
ram este tema e relataram como foi a semana em família. As 

emocional resultando em situações de ansiedade, choro dentre 
outros, e como estes/as lidam com os estes sentimentos. A ati-

16/07/2021 3

Osas-
co/SP

AME - 
Osasco 

(Plataforma 
Zoom)

-
-

lizamos a construção de um instrumento musical com garrafa 
pet. Convidamos as crianças e adolescentes para criarem seu 
próprio instrumento musical. Com o instrumento confeccionado 
soltamos a voz e com -
tas e ritmos com o violão de garrafa pet. 

19/07/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Parque 

São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

-

de novo”. O segundo encontro com os adolescentes foi guiado 
pelos estilos musicais e sua relação com o corpo. Pontos discu-

Você acha que é possível fazer música sem instrumentos musi-
-

mos sobre música, sons corporais e estilos musicais.

21/07/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Parque 

São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

-
de cultural”. Neste encontro realizamos uma mediação de leitu-
ra, roda de conversa e produção artística. Trabalhamos com o 

cheio de coisas para se ver, umas a gente entende, outras não. 

pouco a pouco uma lição. As coisas do mundo a gente precisa 
aprender e é isso que se descobre quando se aprende a ler.

21/07/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Campo 
Limpo 

(Plataforma 
Zoom)

-
ciedade adoecida na vida dos/das estudantes e famílias durante 

A temática foi solicitada pelas crianças e adolescentes e opta-
mos por atender a solicitação das mesmas, tendo essa informa-
ção já prevista no projeto que construiríamos todas as ativida-

convidada, Mayara, colocou a música (Família, família, Papai, 
mamãe, titia). Ouvimos a música duas vezes e, a partir dela, 

dava dentro de seus lares. 

23/07/2021 5

Osas-
co/SP

AME - 
Osasco 

(Plataforma 
Zoom)

de 
buscou tecidos, lençóis, cobertores e o que mais a imaginação 
permitiu para construirmos juntos, cada um na sua casa, um 
abrigo, uma barraca, um esconderijo. Adentraremos este novo 
espaço, ao redor da nossa “fogueira imaginaria”, causos de an-
tigamente, mais precisamente as brincadeiras que nossos ante-
passados 

23/07/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parelheiros 
(Plataforma 

Zoom)

-

aluno buscou tecidos, lençóis, cobertores e o que mais a imagi-
nação permitiu para construirmos juntos, cada um na sua casa, 
um abrigo, uma barraca, um esconderijo. Adentraremos este 
novo espaço, ao redor da nossa “fogueira imaginaria”, causos de 
antigamente, mais precisamente as brincadeiras que nossos an-

23/07/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parelheiros 
(Plataforma 

Zoom)

-
do nas férias” realizada no turno da tarde. Ministrada por 
Cérgole, Luiz Felipe Martins, neste dia aconteceu a leitura do 

direito de ser criança de Alain Serres”. Realiza-

convenção sobre os Direitos da Criança. Após a leitura reliza-

e encerramento do projeto através de uma nuvem de palavra 
virtual ( Mentimenter).

26/07/2021 4
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São 
Paulo/

SP

CEU
Vila 

Atlântica 
(Plataforma 

Zoom)

-

conseguiam ouvir. Assistimos ao vídeo de introdução do Canal 
Casule, selecionado para este encontro, depois falamos breve-
mente sobre escuta ativa.

12/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila 

Atlântica 
(Plataforma 

Zoom)

-

alguma atividade.Falamos sobre a escuta ativa e da importân-
cia de ter alguém com quem possamos conversar sobre nossos 

-

Salientamos a importância do brincar para as crianças e do tem-
po livre como forma de prevenção e promoção da saúde mental.

12/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
São 

Matheus 
(Plataforma 

Zoom)

Realizamos atividade socioeducativa com os alunos dos cursos 
-

lação ao retorno presencial. Após o acolhimento falamos sobre 
as normativas que serão adotadas durante esse período, como 
os horários de atendimento do polo, dinamica da sala de aula, 
protocolos sanitários entre outros.

12/08/2021 11

Biritiba 
Mirim/

SP

Biritiba 
Mirim

Atividade socioeducativas com os adolescentes e crianças. A 
atividade aconteceu presencial com os alunos, equipe de polo e 
professores. Por fazer parte do grupo de risco e continuar traba-

-
cativo zoom. Após realizar acolhimento e fazer uma roda para 

atividade Cultural virtual, apresentação do Termo de Compro-
misso e Projeto de Interpolos.

12/08/2021 6

São
Paulo/

SP

CEU
Meninos

Atividade socioeducativa presencial com estudantes participan-
tes da aula de práticas musicais para acolhida, apresentação 
do termos, guia do aluno e importância dos protocolos de se-
gurança sanitária. Os estudantes foram acolhidos e ouvidos 
no estúdio grande com ventilação natural, a equipe de polo se 
apresentou, apresentou o projeto Guri, GIJs, Atividades cultu-

-
sentou os documentos solicitados para o retorno presencial e 
abriu espaço para dúvidas e comentários.

12/08/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes 
(Plataforma 

Zoom)

cultural”, com os educadores Agata e Luiz e alunos da iniciação 
-

energia, autocuidado e alegria. Após o aquecimento, a dupla 
de arte educadores iniciou a mediação da história. Dinâmicas 

coisas sobre você, seu bairro, sua cultura, (suas características, 
brincadeiras preferidas e outras coisas que gosta de fazer), após 
a construção cada criança apresentou sua historia sua cultura.

13/08/2021 30

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes 
(Plataforma 

Zoom)

cultural”, com os educadores Agata e Luiz e alunos da iniciação 

energia, autocuidado e alegria. Após o aquecimento, a dupla 
de arte educadores iniciou a mediação da história. Dinâmicas 

coisas sobre você, seu bairro, sua cultura, (suas características, 
brincadeiras preferidas e outras coisas que gosta de fazer), após 
a construção cada criança apresentou sua historia sua cultura.

13/08/2021 22

São 
Paulo/

SP

Pera 
Marmelo 

(Plataforma 
Zoom)

dinâmica da atividade aos alunos que se mostraram muito inte-
ressados com o tema e em participar.

13/08/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Jardim 

Paulistano 
(Plataforma 

Zoom)

“Vamos falar sobre saúde mental”, que introduz conceitos bá-
sicos sobre o tema. Após o vídeo discorremos sobre a escuta 
ativa, e de sua potência como ferramenta de prevenção e pro-

foram convidadas a falar sobre os momentos de conversa com 
os familiares e amigos. 

13/08/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa da 
China 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos da manhã. O objetivo 

Perguntamos como os alunos estavam se sentindo neste perí-

como seriam o formato das aulas neste segundo semestre, prin-
cipalmente as medidas para a retomada das aulas presenciais. 
Falamos do monitoramento e aferição de temperatura, higiene 

-
bre suas aulas e juntos, tiramos as dúvidas que surgiram no 
decorrer da conversa. 

13/08/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa da 
China 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos da tarde. O objetivo tra-
-

tamos como os alunos estavam se sentindo neste período, troca-

o formato das aulas neste segundo semestre, principalmente as
medidas para a retomada das aulas presenciais. Falamos do mo-
nitoramento e aferição de temperatura, higiene das mãos, ente 

juntos, tiramos as dúvidas que surgiram no decorrer da conversa. 

13/08/2021 16

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque

São
Carlos 

Atividade socioeducativa com os alunos do sequencial I do turno 
da manhã. Realizamos uma roda de conversa com alunos para 
reforçar, de forma lúdica, os protocolos de saúde e segurança 
no retorno das aulas presenciais, aproveitamos o ensejo para 
tirar dúvidas e fazer orientações sobre dias e horários das aulas.

16/08/2021 4

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque São

Carlos 

Atividade socioeducativa com os alunos do sequencial II do turno 
da manhã. Realizamos uma roda de conversa com alunos para 
reforçar, de forma lúdica, os protocolos de saúde e segurança 
no retorno das aulas presenciais, aproveitamos o ensejo para 
tirar dúvidas e fazer orientações sobre dias e horários das aulas.

16/08/2021 2

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque São

Carlos

Atividade socioeducativa com os alunos do sequencial I do turno 
da tarde. Realizamos uma roda de conversa com alunos para 
reforçar, de forma lúdica, os protocolos de saúde e segurança 
no retorno das aulas presenciais, aproveitamos o ensejo para 
tirar dúvidas e fazer orientações sobre dias e horários das aulas.

16/08/2021 9

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque São

Carlos

Atividade socioeducativa com os alunos do sequencial II do tur-
no da tarde. Realizamos uma roda de conversa com alunos para 
reforçar, de forma lúdica, os protocolos de saúde e segurança 
no retorno das aulas presenciais, aproveitamos o ensejo para 
tirar dúvidas e fazer orientações sobre dias e horários das aulas.

16/08/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

-
tudes preconceituosas sobre saúde mental e autocuidado. Foi 

-
tendimento sobre preconceito e autocuidado, em seguida o Psicó-

-
ção de dois alunos somente, o aluno Paulo Cesar contribuiu bas-
tante com a sua vivencia, Paulo fazia acompanhamento no CAPS 
e diz já ter sofrido preconceitos, o atendimento no CAPS ajudou 
muito para ele conseguir lidar com estas questões de preconcei-
to sobre saúde mental. Após relato do aluno foi proposto que os 

-
tar o momento que estamos vivendo e cada um devia colocar 
um nome no seu jardim e depois apresentar para os demais.

16/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

-
tudes preconceituosas sobre saúde mental e autocuidado. Foi 

entendimento sobre preconceito e autocuidado, em seguida o 
-

ceito e a importância do autocuidado. 

16/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
São

Rafael 

Fiz atividade socioeducativa com alunos dos sequenciais do tur-
na da manhã com o objetivo de realizar acolhimento e reforçar os 
protocolos da COVID-19. Falamos também sobre as declarações 
de saúde, sobre os links, sobre a importância de participar de to-
das as aulas e sobre como estavam se sentindo neste período.

17/08/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
São

Rafael 

Fiz atividade socioeducativa com alunos dos sequenciais do tur-
na da tarde com o objetivo de realizar acolhimento e reforçar os 
protocolos da COVID-19. Falamos também sobre as declarações 
de saúde, sobre os links, sobre a importância de participar de to-
das as aulas e sobre como estavam se sentindo neste período.

17/08/2021 5

São 
Paulo/

SP
Brooklin 

Atividade Socioeducativa com os os alunos na aula de Ativida-

roda de conversa, perguntamos como os alunos estão neste 
momento de pandemia e reforçamos os protocolos de Saúde, 
conscientizando os alunos sobre o cuidado pessoal e coletivo . 
Apresentamos a equipe presente e os documentos necessários 

-
as dentro polo, uso correto da mascará, distanciamento além de 
informações sobre Instrumentos, faltas consecutivas e sobre as 

18/08/2021 4

São
Paulo/

SP
Brooklin

Atividade Socioeducativa com os os alunos do Sequencial II das 
14h30 . Realizamos uma roda de conversa, perguntamos como 
os alunos estão neste momento de pandemia e reforçamos os 
protocolos de Saúde, conscientizando os alunos sobre o cuida-
do pessoal e coletivo . Apresentamos a equipe presente e os 

-
promisso e autodeclaração de saúde. Dialogamos ainda sobre 

-
cará, distanciamento além de informações sobre Instrumentos, 

18/08/2021 9

São
Paulo/

SP
Brooklin

Atividade Socioeducativa com os os alunos do Sequencial III 
das 15h30. Realizamos uma roda de conversa, perguntamos 
como os alunos estão neste momento de pandemia e reforça-
mos os protocolos de Saúde, conscientizando os alunos sobre 
o cuidado pessoal e coletivo . Apresentamos a equipe presente 

compromisso e autodeclaração de saúde. Dialogamos ainda so-

mascará, distanciamento além de informações sobre Instrumen-

18/08/2021 4

São
Paulo/

SP
Penha

foi desenvolvida presencialmente com o objetivo de fomentar a 
participação no projeto. Falamos sobre a proposta da temática, 
referente a arte do brincar e salientamos toda ação que será 
desenvolvida.

18/08/2021 60

São 
Paulo/

SP

CEU
Capão 

Redondo 
(Plataforma 

Zoom)

-

desenvolvimento do/da Ser Humana e Humano”. Realizamos 
-

-
cinas de integração entre polos. Apresentamos a temática, a 
dinâmica dos encontros e as equipes. Falamos també sobre os 
kits que serão retirados nos polos de ensino e como funcionará. 

18/08/2021 59

São 
Paulo/

SP
Penha

acolhimento e dar boas vindas aos alunos novos. Aproveitamos 
o encontro para falar do funcionamento do polo e ressaltar a 
importância das medidas de segurança de saúde referente a 
pandemia (uso de máscara, álcool em gel, etc).

18/08/2021 22

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

Atividade socioeducativa de acolhimento ao retorno presencial 
das aulas com os alunos de teoria e coral. Foi apresentado a 
equipe de polo, os professores e dialogamos sobre o retorno pre-
sencial. Realizamos rodsa de conversa de como os alunos esta-
vam se sentindo, onde a maioria verbalizou que estavam satu-
rados das aulas online, todos aguardavam o retorno presencial. 

18/08/2021 14

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativas com os alunos do sequencial 3 do 
período da manhã. A atividade tinha por objetivo realizar acolhi-
mento com os alunos e falar sobre a adesão do retorno presen-

também a importância de não compartilhar os links para quem 
não é aluno e como é importante suas participação nas aulas de 
instrumento e as aulas de coral e teoria. 

19/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativas com os alunos do sequencial 1 e 2 do 
período da manhã. A atividade tinha por objetivo realizar acolhi-
mento com os alunos e falar sobre a adesão do retorno presen-

também a importância de não compartilhar os links para quem 
não é aluno e como é importante suas participação nas aulas de 
instrumento e as aulas de coral e teoria. 

19/08/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativas com os alunos do sequencial 1 do 
período da tade. A atividade tinha por objetivo realizar acolhi-
mento com os alunos e falar sobre a adesão do retorno presen-

também a importância de não compartilhar os links para quem 
não é aluno e como é importante suas participação nas aulas de 
instrumento e as aulas de coral e teoria. 

19/08/2021 22

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativas com os alunos do sequencial 2 do 
período da tade. A atividade tinha por objetivo realizar acolhi-
mento com os alunos e falar sobre a adesão do retorno presen-

também a importância de não compartilhar os links para quem 
não é aluno e como é importante suas participação nas aulas de 
instrumento e as aulas de coral e teoria. 

19/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativas com os alunos do sequencial 3 do 
período da tade. A atividade tinha por objetivo realizar acolhi-
mento com os alunos e falar sobre a adesão do retorno presen-

também a importância de não compartilhar os links para quem 
não é aluno e como é importante suas participação nas aulas de 
instrumento e as aulas de coral e teoria. 

19/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-
cial da manhã.

19/08/2021 3
encontram nesse momento pandêmico, e mediar a conversa por 

possível dialogar sobre como estão, como retorno informaram 
que bem e os pontos positivos e negativos desse novo modelo 
de aprendizagem a distância. Utilizando o jogo foi possível co-
nhecer os gostos musicais dos/as alunos/as e o quanto estar no 
Programa é importante para cada uma/um.

São
Paulo/

SP

CEU
Casa

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-
cial da tarde.

19/08/2021 2
encontram nesse momento pandêmico, e mediar a conversa por 

possível dialogar sobre como estão, como retorno informaram 
que bem e os pontos positivos e negativos desse novo modelo 
de aprendizagem a distância. Utilizando o jogo foi possível co-
nhecer os gostos musicais dos/as alunos/as e o quanto estar no 
Programa é importante para cada uma/um.

São 
Paulo/

SP

Espaço 
Aberto
Jardim 
Miriam 

(Plataforma 
Zoom)

quando”. Os participantes respondiam perguntas relacionadas à 
-

pantes ao autoconhecimento, a medida em que pensam nas ques-
tões partindo de sua singularidade e particularidade. As questões

-

-
guida, os que desejassem, foram convidados a compartilharem 
suas respostas, formando um diálogo a partir de cada questão. 

19/08/2021 7

São 
Paulo/

SP

Espaço 
Aberto
Jardim 
Miriam 

(Plataforma 
Zoom)

como objetivo estimular a participação das crianças, adolescentes e
jovens na construção de seu projeto de vida e oferecer aos partici-

-
tram-se em momentos de transição na vida juvenil e pensam so-

a importância de pensarem sobre este processo, e que, por ve-
zes, a rotina impossibilita darmos atenção às questões pessoais. 

19/08/2021 3
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São 
Paulo/

SP

CEU
São

Matheus

Atividade socioeducativa com o objetivo de acolher os alunos 
e esclarecer alguns pontos acerca do retorno das aulas/aten-
dimento presencial no polo. Fizemos uma roda para perguntar 

bem como sobre os protocolos sanitários e os cuidados coleti-
vos e individuais que devemos ter.

19/08/2021 7

São 
Paulo/

SP
Brooklin 

Atividade Socioeducativa com os os alunos na aula de Atividades 
-

guntamos como os alunos estão neste momento de pandemia e 
reforçamos os protocolos de Saúde, conscientizando os alunos 
sobre o cuidado pessoal e coletivo . Apresentamos a equipe pre-

de compromisso e autodeclaração de saúde. Dialogamos ainda 

mascará, distanciamento além de informações sobre Instrumen-

19/08/2021 7

São 
Paulo/

SP
Brooklin

Atividade Socioeducativa com os os alunos do Sequencial I. Re-
alizamos uma roda de conversa, perguntamos como os alunos 
estão neste momento de pandemia e reforçamos os protocolos 
de Saúde, conscientizando os alunos sobre o cuidado pessoal 
e coletivo . Apresentamos a equipe presente e os documentos 

entrada de pessoas dentro polo, uso correto da mascará, dis-
tanciamento além de informações sobre Instrumentos, faltas 

19/08/2021 2

São 
Paulo/

SP
Brooklin

Atividade Socioeducativa com os os alunos do sequencial das 
13h30. Realizamos uma roda de conversa, perguntamos como 
os alunos estão neste momento de pandemia e reforçamos os 
protocolos de Saúde, conscientizando os alunos sobre o cuida-
do pessoal e coletivo . Apresentamos a equipe presente e os 

-
promisso e autodeclaração de saúde. Dialogamos ainda sobre 

-
cará, distanciamento além de informações sobre Instrumentos, 

19/08/2021 11

São 
Paulo/

SP
Brooklin

Atividade Socioeducativa com os os alunos do sequencial das 
14h30. Realizamos uma roda de conversa, perguntamos como 
os alunos estão neste momento de pandemia e reforçamos os 
protocolos de Saúde, conscientizando os alunos sobre o cuida-
do pessoal e coletivo . Apresentamos a equipe presente e os 

-
promisso e autodeclaração de saúde. Dialogamos ainda sobre 

-
cará, distanciamento além de informações sobre Instrumentos, 

19/08/2021 10

São 
Paulo/

SP
Brooklin

Atividade Socioeducativa com os os alunos do sequencial das 
15h30. Realizamos uma roda de conversa, perguntamos como 
os alunos estão neste momento de pandemia e reforçamos os 
protocolos de Saúde, conscientizando os alunos sobre o cuida-
do pessoal e coletivo . Apresentamos a equipe presente e os 

-
promisso e autodeclaração de saúde. Dialogamos ainda sobre 

-
cará, distanciamento além de informações sobre Instrumentos, 

19/08/2021 8

São 
Paulo/

SP
Brooklin

Atividade Socioeducativa com os os alunos do sequencial das 
16h30. Realizamos uma roda de conversa, perguntamos como 
os alunos estão neste momento de pandemia e reforçamos os 
protocolos de Saúde, conscientizando os alunos sobre o cuida-
do pessoal e coletivo . Apresentamos a equipe presente e os 

-
promisso e autodeclaração de saúde. Dialogamos ainda sobre 

-
cará, distanciamento além de informações sobre Instrumentos, 

19/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parque 
Veredas 

(Plataforma 
Zoom)

-

e estimular a participação dos alunos no projeto. Apresentamos 
a proposta e dinâmica dos encontros.

19/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes 
(Plataforma 

Zoom)

-
rais, com a participação dos educadores Agata e Luiz. A ativida-
de teve por objetivo falar sobre a Convenção sobre os Direitos 
da Criança que foi adotada em 1989 pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas e assinada por 193 países. Foi lido um livro de 
Alain Serres e Aurélia Fronty que trabalha os princípios básicos 
desse documento. Com ilustrações atraentes e palavras sim-
ples, com o refrão “Eu tenho o direito...” pautando a musicali-
dade da leitura, foi possível trabalhar a temática com a turma.

20/08/2021 30

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parque 
Veredas 

(Plataforma 
Zoom)

-
ram muito interessados com o tema e em participar.

20/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Meninos

Atividade socioeducativa ocorrida de forma presencial. Roda de 
conversa informativa durante aula de práticas musicais com o 
objetivo de acolher os alunos, saber como estão e orientá-los 
sobre os protocolos sanitários de retorno as aulas. Conversa-
mos, tiramos dúvidas e ressaltamos a importância do cuidado 
coletivo e individual do momento que estamos passando. 

20/08/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

contros e tiramos dúvidas. Este demonstraram muito interesse 
na temática e em participar das atividades.

20/08/2021 22

São 
Paulo/

SP
Penha

acolhimento e dar boas vindas aos alunos novos. Aproveitamos 
o encontro para falar do funcionamento do polo e ressaltar a 
importância das medidas de segurança de saúde referente a 
pandemia (uso de máscara, álcool em gel, etc).

20/08/2021 20

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

período da manhã.Foi realizado diálogo sobre período da pande-
mia. Conversamos sobre o retorno presencial e como eles esta-
vam se sentindo com a mudança de rotina.Foram confeccionados 
cartazes com desenhos ilustrativos de algo que simbolizou mo-
mentos felizes quando estavam no período de pandemia. Os alu-

23/08/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

período da manhã.Foi realizado diálogo sobre período da pande-
mia. Conversamos sobre o retorno presencial e como eles esta-
vam se sentindo com a mudança de rotina.Foram confeccionados
cartazes com desenhos ilustrativos de algo que simbolizou mo-
mentos felizes quando estavam no período de pandemia. Os alu-

23/08/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

período da tarde.Foi realizado diálogo sobre período da pande-
mia. Conversamos sobre o retorno presencial e como eles esta-
vam se sentindo com a mudança de rotina.Foram confeccionados
cartazes com desenhos ilustrativos de algo que simbolizou mo-
mentos felizes quando estavam no período de pandemia. Os alu-

23/08/2021 5

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa para acolhimento e orientação ao 
retorno presencial das aulas e atividades do polo 2º semestre 

23/08/2021 19

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa para acolhimento e orientação ao re-
torno presencial das aulas e atividades do polo 2º semestre com 

-

-
23/08/2021 40

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com as turmas do Sequencial 1 do tur-
no da manhã. O objetivo da atividade era realizar acolhimento 
e prestar orientações sobre o retorno presencial bem como os 
protocolos sanitários. Perguntamos como os alunos estão neste 

-
tocuidados que devemos ter e tiramos dúvidas

24/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com as turmas do turno da tarde. O 
objetivo da atividade era realizar acolhimento e prestar orienta-
ções sobre o retorno presencial bem como os protocolos sani-
tários. Perguntamos como os alunos estão neste momento de 

que devemos ter e tiramos dúvidas

24/08/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Sapo-
pemba 

(Plataforma 
Zoom)

transformação”, realizada com as crianças de Iniciação infantil. 
-

tes. Estava presente 03 crianças da iniciação musical e foi admi-
nistrada de forma lúdica e participativa tendo como objetivo tra-
balhar o auto-cuidado através de mimicas, adivinhação e dança. 

24/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com o objetivo de realizar acolhimen-

presenciais do Guri Capital e Grande São Paulo. Informamos 
aos participantes sobre as medidas de segurança adotados pelo 
Programa, sobre o procedimento adotado aos casos positivos 
para o COVID-19, distanciamento social, uso de máscara e ál-
cool em gel. Solicitamos as crianças que desenhassem algo que 
foi positivo durante o período pandêmico e outro que foi ruim. 
Depois da atividade solicitamos que eles/as apresentassem ao 
grupo os desenhos. Participaram da atividade os/as estudantes 

24/08/2021 3

Caie-
ras/SP Caieiras

Realizamos atividade socioeducativa com o objetivo de estabe-

problemas pessoais, o professor Arthur se ausentou. No horá-
rio de sua aula desenvolvemos uma atividade com a turma do 
sequencial,
temas pertinentes a fase adolescente

25/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Campo 
Limpo 

(Plataforma 
Zoom0

Atividade socioeducativa para a presentação do projeto dos po-

o “Livro da vida”. Iniciamos a atividade com a apresentação do 
-

dinâmica dos encontros.

25/08/2021 10

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

-
mas de iniciação musical 1 e 2 (período manhã), com intuito de 

-
-

forma zoom) com as duas turmas, juntamente com a professora 
Franciele, a analista de polo Adriana e assistente social Eliane. O 

tem como objetivo estimular a criatividade e ressaltar a importân-
cia da brincadeira como parte do desenvolvimento das crianças. 

25/08/2021 23

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

-
mas de iniciação musical 1 e 2 (período da tarde), com intuito de 

-
-

forma zoom) com as duas turmas, juntamente com a professora 
Franciele, a analista de polo Adriana e assistente social Eliane. O 

tem como objetivo estimular a criatividade e ressaltar a importân-
cia da brincadeira como parte do desenvolvimento das crianças. 

25/08/2021 22

São 
Paulo/

SP

CEU
Parai-
sópolis 

(Plataforma 
Zoom)

-
vências culturais e afetivas” dos polos Paraisópolis e Caminho 
do Mar com os alunos do turno da manhã. Nesse primeiro en-
contro foi realizado apresentação dos participantes, apresen-
tação do projeto e proposta do trabalho através de slide. Foi 
dialogado sobre as colagens analógicas e a discussão dos rit-

25/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Parai-
sópolis 

(Plataforma 
Zoom)

-
vências culturais e afetivas” dos polos Paraisópolis e Caminho 
do Mar com os alunos do turno da tarde. Nesse primeiro encon-
tro foi realizado apresentação dos participantes, apresentação 
do projeto e proposta do trabalho através de slide. Foi dialogado 
sobre as colagens analógicas e a discussão dos ritmos margi-

25/08/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

as Assistentes Sociais dos polos Casa Blanca, Campo Limpo 
e Sapopemba em conjunto com suas equipes, apresentaram o 
projeto Livro da vida, que será desenvolvido com as crianças da 
IMI 1 e 2. Nesse encontro as crianças, foram convidadas para 

que contribuam para o autoconhecimento das crianças, suas 
histórias e vivências familiares, que formam sua identidade 

25/08/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
Caminho 
do Mar 

(Plataforma 
Zoom)

-
pes dos polos CEU Caminho do Mar e Espaço Aberto Jardim 

recepcionaram os estudantes, apresentaram a proposta do pro-
-

teatrais com o tema quintal ( seu quintal é seu território, lugar, 
maior que o mundo).

25/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

Amácio 
Mazzaropi 
(Plataforma 

Zoom)

-
posta do projeto, que trabalha com Releituras da arte em pers-

faremos, a partir da criatividade do grupo. 

25/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

Amácio 
Mazzaropi 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

do projeto, que trabalha com Releituras da arte em perspectivas 

a partir da criatividade do grupo. 

25/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

Amácio 
Mazzaropi 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

do projeto, que trabalha com Releituras da arte em perspectivas 

a partir da criatividade do grupo. 

25/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

musical Il no turno da tarde no formato presencial.Para iniciar a

escolheu um lugar e seu instrumento. Sentados os estudante 
-

gógico conversou sobre os instrumentos escolhido por cada 
estudante e o som que esse instrumentos faziam. Depois, distri-
buímos placas de sim e não para todos os estudantes. O talvez 
era balançar a placa de um lado para o outro. Em um saqui-

sobre a retomada e a importância dos protocolos sanitários re-
lacionados a pandemia.

25/08/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

musical II no turno da manhã no formato presencial.Para iniciar 

escolheu um lugar e seu instrumento. Sentados os estudante res-

conversou sobre os instrumentos escolhido por cada estudante 
e o som que esse instrumentos faziam. Depois, distribuímos pla-
cas de sim e não para todos os estudantes. O talvez era balançar 
a placa de um lado para o outro. Em um saquinho colocamos va-

-

importância dos protocolos sanitários relacionados a pandemia.

25/08/2021 9
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São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

-
ção musical I no turno da tarde no formato presencial.Para 

estudante escolheu um lugar e seu instrumento. Sentados os 
-

liar pedagógico conversou sobre os instrumentos escolhido por 
cada estudante e o som que esse instrumentos faziam. Depois, 
distribuímos placas de sim e não para todos os estudantes. O 
talvez era balançar a placa de um lado para o outro. Em um sa-

sobre a retomada e a importância dos protocolos sanitários re-
lacionados a pandemia.

25/08/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

musical I no turno da manhã no formato presencial.Para iniciar 

escolheu um lugar e seu instrumento. Sentados os estudante 
-

gógico conversou sobre os instrumentos escolhido por cada 
estudante e o som que esse instrumentos faziam. Depois, distri-
buímos placas de sim e não para todos os estudantes. O talvez 
era balançar a placa de um lado para o outro. Em um saqui-

sobre a retomada e a importância dos protocolos sanitários re-
lacionados a pandemia.

25/08/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

-

aulas e acolhimento com os alunos do sequencial l, ll e lll - ma-
nhã. Iniciamos com apresentações dos alunos e da equipe. Em 
seguida realizamos uma dinâmica quebra gelo para conhecer 
melhor a turma e saber como iremos trabalhar. Elaboramos um 

na pandemia, conhece o ECA, respeita o distanciamento social, 
gosta de brincar, dançar) para saber como os estudantes esta-
vam. Elaboramos uma arvore de borboleta impressa em papel 
canson colorido e todos os participantes escreveram nas asas 
das borboletas como estavam se sentindo. 

26/08/2021 22

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

transformação” realizada no turno da manhã . Esteve presente 

Pandemia. Os alunos compartilharam seus medo, frustrações 
por estaren ociosos, relataram casos de depressão e faleci-
mento de familiares e pessoas conhecidas durante este período 
pandêmico, além do medo de contrair a doença. O Psicólogo 

com cada pessoa que estava participando.

26/08/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

-
lescentes de forma presencial e 08 adolescente online no turno 

Os alunos compartilharam seus medo, frustrações por estaren 
ociosos, relataram casos de depressão e falecimento de fami-
liares e pessoas conhecidas durante este período pandêmico, 
além do medo de contrair a doença. O Psicólogo Douglas con-

pessoa que estava participando.

26/08/2021 15

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

Atividade socioeducativa sobre conscientização do retorno 
presencial das aulas e acolhimento. sequencial l - tarde. Reali-
zamos apresentação e acolhimento com uma atividade quebra 
gelo - mata mosquito. Falamos sobre o retorno presencial e rea-

26/08/2021 30

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

Atividade socioeducativa sobre conscientização do retorno 
presencial das aulas e acolhimento. sequencial Il - tarde. Re-
alizamos apresentação e acolhimento com uma atividade que-
bra gelo - mata mosquito. Falamos sobre o retorno presencial 

26/08/2021 15

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

Atividade socioeducativa sobre conscientização do retorno pre-
sencial das aulas e acolhimento. sequencial IIl - tarde. Reali-
zamos apresentação e acolhimento com uma atividade quebra 
gelo - mata mosquito. Falamos sobre o retorno presencial e rea-

26/08/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos para realizar acolhi-
mento, orientações sobre autocuidado e cuidado coletivo no 
retorno as aulas presenciais. Informamos aos participantes so-
bre as medidas de segurança adotados pelo Programa, sobre 
o procedimento adotado aos casos positivos para o COVID-19, 
distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Dialoga-

alguém contaminado com COVID-19. Orientamos sobre a roda 
de cuidado realizada pelo serviço social em parceria com a psi-
cóloga Mayara e assistente social Edilene. Participaram os/as 

26/08/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos para realizar acolhi-
mento, orientações sobre autocuidado e cuidado coletivo no 
retorno as aulas presenciais. Informamos aos participantes so-
bre as medidas de segurança adotados pelo Programa, sobre 
o procedimento adotado aos casos positivos para o COVID-19, 
distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Dialoga-

alguém contaminado com COVID-19. Orientamos sobre a roda 
de cuidado realizada pelo serviço social em parceria com a psi-
cóloga Mayara e assistente social Edilene. Participaram os/as 

26/08/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos para realizar acolhi-
mento, orientações sobre autocuidado e cuidado coletivo no 
retorno as aulas presenciais. Informamos aos participantes so-
bre as medidas de segurança adotados pelo Programa, sobre 
o procedimento adotado aos casos positivos para o COVID-19, 
distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Dialoga-

alguém contaminado com COVID-19. Orientamos sobre a roda 
de cuidado realizada pelo serviço social em parceria com a psi-
cóloga Mayara e assistente social Edilene. Participaram os/as 

26/08/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos para realizar acolhi-
mento, orientações sobre autocuidado e cuidado coletivo no 
retorno as aulas presenciais. Informamos aos participantes so-
bre as medidas de segurança adotados pelo Programa, sobre 
o procedimento adotado aos casos positivos para o COVID-19, 
distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Dialoga-

alguém contaminado com COVID-19. Orientamos sobre a roda 
de cuidado realizada pelo serviço social em parceria com a psi-
cóloga Mayara e assistente social Edilene. Participaram os/as 

26/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Perus 

(Plataforma 
Zoom)

-
versas”. O Objetivo do encontro era apresentar a temática, o 
cronograma das atividades e incentivar os alunos a participarem 

-
dos e interessados em participar.

26/08/2021 13

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

-
ção de Inter polos.Tivemos a presença de 4 alunos das turmas 

-
guns vídeos de projetos locais, apresentando os artistas, suas 
histórias e origens. Foi muito interessante pois alguns dos es-

-
renga Banda Batuque e Arte- Projeto Social que ganhou vários 
prêmios nacionais e internacionais.

26/08/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

-
ção de Inter polos.Tivemos a presença de 6 alunos das turmas 

vídeos de projetos locais, apresentando os artistas, suas histó-
rias e origens. Foi muito interessante pois alguns dos espaços 

-

Banda Batuque e Arte- Projeto Social que ganhou vários prê-
mios nacionais e internacionais.

26/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

Caieiras 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com os alunos da iniciação infantil. O en-

-
car’, que será realizado entre o mês de setembro de outubro. Os alu-
nos tiraram dúvidas e mostraram estar animados com a atividade. 

27/08/2021 9

Santo 
André/

SP

Cata
Preta 

(Plataforma 
Zoom)

com a temática da comunicação e a utilização das redes sociais 
e a importância de desempenhar uma utilização segura da in-
ternet. O encontro foi realizado de forma remota, utilizamos de 
recursos audiovisuais para o desempenho das atividades, atra-

avaliação da abordagem realizada.

27/08/2021 2

Rio 
Grande 

da 
Serra/

SP

Rio
Grande 
da Serra 

(Plataforma 
Zoom)

com a temática da comunicação e a utilização das redes sociais 
e a importância de desempenhar uma utilização segura da in-
ternet. O encontro foi realizado de forma remota, utilizamos de 
recursos audiovisuais para o desempenho das atividades, atra-

avaliação da abordagem realizada.

27/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Jardim 

Paulistano 
(Plataforma 

Zoom)

sinto importa para quem”. Iniciamos o encontro assistindo um vi-
deo sobre a importância do cuidado em saúde mental onde a psicó-
loga abordou ideias do senso comum sobre saúde metal buscan-

falamos sobre escuta ativa, levando em consideração que os 
dois adolescentes não haviam participado da atividade anterior.

27/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

e transformação”, com os alunos da iniciação 1,2,3. A ativida-
de aconteceu de forma híbrida com um telão para os alunos 
que estavam no presencial se concetarem com os alunos que 
estavam em casa, respeitando todas as normas e segurança.A 

através das brincadeiras de malabarismo, adivinhação, mimicas 
e danças passou as informações sobre o auto cuidado que de-
vemos ter com o corpo e a mente, e o cuidado que devemos ter 
neste período de pandemia, lavando as mãos, passando álcool 

-
pativa e educativas paras as crianças.

27/08/2021 12

Poá/SP

-
do os protocolos de segurança e avaliação. Nesta data realiza-
mos uma roda de conversa sobre a importancia de manter os cui-
dados de prevenção contra a covid 19, falamos tambem sobre o 
cuidado com o espaço e de relacionamente interpessoal nos es-
paços do GURI. Os alunos responderam uma pesquisa que sobre 

30/08/2021 11

Poá/SP

-
do os protocolos de segurança e avaliação. Nesta data realizamos 
uma roda de conversa sobre a importancia de manter os cuidados 
de prevenção contra a covid 19, falamos tambem sobre o cuida-
do com o espaço e de relacionamente interpessoal nos espaços
do GURI. Os alunos responderam uma pesquisa que sobre o 

30/08/2021 9

Poá/SP

mantendo os protocolos de segurança e avaliação. Nesta data 
realizamos uma roda de conversa sobre a importancia de man-
ter os cuidados de prevenção contra a covid 19, falamos tam-
bem sobre o cuidado com o espaço e de relacionamente inter-
pessoal nos espaços do GURI. Os alunos responderam uma 

-

30/08/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

-
tros, conversamos sobre o interesse e os alunos se mostraram en-

30/08/2021 7

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

os alunos do turno da manhã. Este primeiro encontro foi reser-
vado apenas ao publico do polo Brooklin e equipe. Foi apresen-

Ouvimos um pouco do que eles esperavam e foi mencionado a 
participação de outros polos e convidados.

30/08/2021 7

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

os alunos da tarde. Este primeiro encontro foi reservado apenas 
ao publico do polo Brooklin e equipe. Foi apresentado o tema e 

pouco do que eles esperavam e foi mencionado a participação 
de outros polos e convidados.

30/08/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU 
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os estudantes do sequencial l, ll, 
lll. O encontro teve como objetivo acolher, falar da retomada 
presencial e on-line, os cuidados para as aulas presenciais, ho-
rários e contatos do polo. Por ser online alguns responsáveis 
acabaram participando e compartilhando suas dúvidas

31/08/2021 19

São 
Paulo/

SP

CEU 
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom)

-
-

Falamos sobre os encontros e sobre os arte-educadores que 

31/08/2021 29

São 
Paulo/

SP

CEU 
Meninos 

(Plataforma 
Zoom)

culturais e afetivas. O encontro ocorreu remotamente com a par-

de slides sobre a história dos instrumentos de percussão e to-

31/08/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael 
(Plataforma 

Zoom)

-

polo e Tamires Ferreira assistente social. A atividade tinha por 
objetivo atrair os alunos aos encontros online que serão com 
mais 4 polos. Fizemos com a turma do sequencial 1 do período 

aplicativos, funções de celulares e computadores.

31/08/2021 6

São 
Paulo/

SP
Penha

o meio ambiente. Falamos sobre a importância do cuidado com o 

espaços que utilizamos, principalmente sobre a importância de 

01/09/2021 14

São 
Paulo/

SP

CEU
Sapo-
pemba 

(Plataforma 
Zoom)

através da memória, realizada com as crianças da iniciação I e 

alvo para acolhimento e confecção do livro artesanal. O encontro 
foi bem interessante onde cada aluno e aluna pode apresentar 
suas percepção na construção do livro da vida. Foram apresen-
tados os materiais para a confecção do livro e a tarefa de per-
guntar para os pais quem foram os antepassados da sua família.

01/09/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Parai-
sópolis 

(Plataforma 
Zoom)

-
-

gens, dialogando sobre a história da comunidade incluindo o 
-

ritórios, e o sofrimento da população que residem em periferias. 

01/09/2021 4
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São 
Paulo/

SP

CEU Casa
 Blanca

(Plataforma
Zoom)

-

acolhimento e confecção do livro artesanal.

01/09/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Capão 

Redondo 
(Plataforma 

Zoom)

-

-
mos sobre a elaboração do projeto de vida de cada Ser e seus 
caminhos para alcança-los. 

03/09/2021 5

São 
Paulo/

SP

Caieras 
(Plataforma 

Zoom)

-

de maneira interativa com adesão dos alunos que se mostraram 
bem entusiasmados com a proposta . O objetivo era estimular a 
criatividade através de atividades lúdicas. 

03/09/2021 7

São 
Paulo/

SP

Caieras 
(Plataforma 

Zoom)

-

de maneira interativa com adesão dos alunos que se mostraram 
bem entusiasmados com a proposta . O objetivo era estimular a 
criatividade através de atividades lúdicas. 

03/09/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes 
(Plataforma 

Zoom)

-

os alunos sobre a proposta de construir um livro sobre a “minha 
vida”. Realizamos acolhimento dos participantes, confecção do 
caderno artesanal, separação das folhas coloridas e brancas, 
desenho da capa bem colorido, usando a criatividade de cada 

-

comida que mais gosta de comer, para compor nosso caderno, 
está receita teria que ser escrita com a participação dos pais, ou 
seja um momento das crianças e seus familiares, envolvendo os 
familiares na construção do projeto. 

03/09/2021 24

São 
Paulo/

SP

Guararema 
(Plataforma 

Zoom)

-

discussão sobre as lutas, conquistas e resistências da mulher 
-

de, para que consigamos fomentar a igualdade de direitos de 

-
sões sociais sobre a temática abordada.

08/09/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Caminho 
do Mar 

(Plataforma 
Zoom)

-
-

vidado que fez a leitura de um poema de Manoel de Barros e 

lugar”. A atividade aconteceu também por meio de jogo de per-

08/09/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Parelheiros
(Platador-
ma Zoom)

“Literatura Marginal”. A convidada e escritora “Dinha” fez vários 
-

clamar e produzir a partir de uma tema proposto pela escritora. 
-

sicas dos alunos que elas gostavam para transformar suas es-
trofes, o que a autora chamou em musicar poesia. As crianças já 
produziram algum poemas e materiais que serão apresentados 

09/09/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Rubi 

(Plataforma 
Zoom)

-
glas Almeida (psicólogo). Último encontro do projeto. Iniciamos 
atividade com um bate papo com os participantes e, ao longo do 

para o grupo, circulo de pessoas que são importante na sua 
-

ca - lós com nomes todos precisavam ser numerados de acordo 

participante teve a oportunidade de falar sobre seu círculos. 

09/09/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Parque 

São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

cadora Dinha, foi apresentado alguns poemas, café com pão 
do Manuel Bandeira, tem gente com fome do Solano Trindade. 

participação dos alunos na produção de poemas e rimas.

09/09/2021 6

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

-
car” com os alunas e alunos de iniciação musical I e II do turno 

-
zou diversas atividades relacionadas a brincadeiras de infância, 
onde buscou resgatar com as crianças a importância do brincar, 

aprenderem a se divertir com outras brincadeiras. Este proje-

de propostas lúdicas que possam ser elaboradas no ambiente 

brincadeira como parte do desenvolvimento da criança

09/09/2021 15

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

-
car” com os alunas e alunos de iniciação musical I e II do turno 

realizou diversas atividades relacionadas a brincadeiras de in-
fância, onde buscou resgatar com as crianças a importância do 

plano e aprenderem a se divertir com outras brincadeiras. Este 

torno de propostas lúdicas que possam ser elaboradas no am-
-

cia da brincadeira como parte do desenvolvimento da criança

09/09/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga 

(Plataforma 
Zoom)

-
-

ro Felipe Palmas. Foi apresentado aos alunos alguns territórios 
da região como o campo onde acontece vários campeonatos, o 
CCA Santa Amélia- centro de convivência onde acontece ativi-
dades culturais, o Cras da região, dentre outros.

09/09/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga 

(Plataforma 
Zoom)

-

Felipe Palmas. Foi apresentado aos alunos alguns territórios 
da região como o campo onde acontece vários campeonatos, 
o CCA Santa Amélia- centro de convivência onde acontece ati-
vidades culturais, o Cras da região, dentre outros.

09/09/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-

teve como intuito dialogar com os/as estudantes dos Sequen-
-

Psicológa Lohaine, que dialogou sobre o que é saúde mental, o 
que é autocuidado e partilhamos como estávamos e como cada 
um/uma busca realizar esse cuidado individual. Foi de suma im-

as participantes puderam tirar suas dúvidas.

14/09/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-

teve como intuito dialogar com os/as estudantes dos Sequen-
-

Psicológa Lohaine, que dialogou sobre o que é saúde mental, o 
que é autocuidado e partilhamos como estávamos e como cada 
um/uma busca realizar esse cuidado individual. Foi de suma im-

as participantes puderam tirar suas dúvidas. 

14/09/2021 12

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

Psicologa Lohaine Bandeira e Professor Daniel Abuassi. Esta 
-

quenciais sobre o cuidado com a saúde mental e autocuidado. 
-
-

da pela Psicológa Lohaine, que dialogou sobre o que é saúde 
mental, o que é autocuidado e partilhamos como estávamos e 
como cada um/uma busca realizar esse cuidado individual. Foi 

-
plicativa, os/as participantes puderam tirar suas dúvidas. 

14/09/2021 20

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

Psicologa Lohaine Bandeira e Professor Daniel Abuassi. Esta 
-

quenciais sobre o cuidado com a saúde mental e autocuidado. 
-
-

da pela Psicológa Lohaine, que dialogou sobre o que é saúde 
mental, o que é autocuidado e partilhamos como estávamos e 
como cada um/uma busca realizar esse cuidado individual. Foi 

-
plicativa, os/as participantes puderam tirar suas dúvidas. 

14/09/2021 11

São 
Paulo/

SP

Grupos 
Infantis e 
Juvenis 

(Plataforma 
Zoom)

-
do o 1º encontro do projeto onde realizamos a apresentação 

da sociedade na contemporaneidade e a importância de ter um 
projeto de vida. Dividimos os alunos em salas simltâneas e uti-
lizamos nuvem de palavras ou questionário para falar sobre as 
diferentes áreas de atuação.

14/09/2021 15

São 
Paulo/

SP

Embu 
das Artes 

(Plataforma 
Zoom)

-

-
dade em direitos, participação e protagonismo social de mulhe-
res de nacionalidade nacional e estrangeiras, conhecidas nos 

-
vidou os participantes por meio de roda de conversa, a traze-
rem de suas memórias, as suas próprias referências femininas 

admiração pela sua atuação social, seja em grandes conquistas 
ou com as quebras de paradigmas cotidianos.

14/09/2021 2

São 
Paulo/

SP

Espaço 
Aberto
Jardim 
Miriam

Atividade socioeducativa para realizar acolhimento dos alunos e 
saber como os mesmos estão durante o período pandemico. A 
atividade além de realizar acolhimento e saber como os alunos 
estão, apresentou aos estudantes os procedimentos realizados, 
realçando a importância dos cumprimentos dos protocolos de 

-
-

não comparecerem em caso de sintomas do próprio aluno(a) ou 

caso de algum familiar com Covid no domicílio.

14/09/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Parai-
sópolis 

(Plataforma 
Zoom)

-
sentado vídeos com modelos de colagem para os alunos. Ficou 

-
15/09/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

-

15/09/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU Cam-
po Limpo 

(Plataforma 
Zoom)

-
trução do “Eu” através da memória. Atividade virtual sobre auto 
imagem e origem do nome - com confecção de auto retrato e 
continuidade na construção do livro da vida.

15/09/2021 2

São 
Paulo/

SP

Amácio 
Mazzaroppi 
(Plataforma 

Zoom)

-
dou diálogos introdutórios sobre as linguagens da arte. Zeni 
apresentou as seguintes linguagens, acompanhadas destes 

-

literatura, a poesia de Carolina Maria de Jesus. 

15/09/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Sapo-
pemba 

(Plataforma 
Zoom)

sobre a auto imagem e origem do nome- com confecção de auto 

-
dos, e o que representam na sua vida.

15/09/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Parai-
sópolis 

(Plataforma 
Zoom)

-

modelos de colagem para os alunos para que os mesmos pu-
dessem reproduzir suas montagens em casa.

15/09/2021 4

Osas-
co/SP

Osasco 
(Plataforma 

Zoom)

com os objetivos de interagir as criança através de atividades 
lúdicas e que possibilite que aconteça dentro dos seus lares. O 

seu desenvolvimento. 

15/09/2021 15

São 
Paulo/

SP

CEU
Perus

-

educadora. Durante a atividade a convidada tratou sobre diferen-

O intuito da atividade foi estimular que os estudantes pensem 
a arte além do conteúdo musical trabalhado durante as aulas. 

16/09/2021 6

São 
Paulo/

SP

CCA 
Itaquera 

(Plataforma 
Zoom)

-

em tempos de internet” em forma de roda de conversa, pontu-
ando e mediando os diálogos entre alunos e famílias. Pontos 16/09/2021 29

São 
Paulo/

SP

Penha 
(Plataforma 

Zoom)

Arte do Brincar, com os objetivos de interagir as criança com 
seus familiares, através de atividades lúdicas e que possibilite 
que aconteça dentro dos seus lares. Isto faz com que estimule 

no desenvolvimento. 

16/09/2021 12

São 
Paulo/

SP

CEU
Säo

Mateus

-
mento central para transposição de linguagem, permeando pela 
subjetividade. Realizamos um momento de preparação para os 

além de reforçar sobre a importância da presença dos mesmos.

17/09/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
Säo

Mateus

-
mento central para transposição de linguagem, permeando pela 
subjetividade. Realizamos um momento de preparação para os 

além de reforçar sobre a importância da presença dos mesmos. 

17/09/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Capão 

Redondo 
(Plataforma 

Zoom)

-

ouvimos as crianças e adolescentes sobre como estão emocio-
nalmente após nossos encontros, fazendo uma análise se evo-

das Cores e solicitamos que desenhassem em uma folha de papel 
seus potes das emoções e os pintessem com as cores mencio-

17/09/2021 3
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São 
Paulo/

SP

CEU
Säo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

-

música como elemento central para transposição de linguagem, 
permeando pela subjetividade. Foi realizado um momento de 

vem a ser o encontro, além de reforçar sobre a importância da 
presença dos mesmos.

17/09/2021 15

São 
Paulo/

SP

Pera 
Marmelo 

(Plataforma 
Zoom)

no cotidiano. O objetivo do encontro era estimular a criatividade 
para as atividades que serão desenvolvidas no projeto de artes.

17/09/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Curuçá 
(Plataforma 

Zoom)

-
ções e Criatividade para uma nova realidade”, realizada com 

-
-

cias e apresentamos um breve documentário sobre o assunto. 
-

dade, descontração e recomeço.

20/09/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Curuçá 
(Plataforma 

Zoom)

-
ções e Criatividade para uma nova realidade”, realizada com 

-
-

cias e apresentamos um breve documentário sobre o assunto. 
-

dade, descontração e recomeço.

20/09/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Curuçá 
(Plataforma 

Zoom)

-
ções e Criatividade para uma nova realidade”, realizada com 

-
-

cias e apresentamos um breve documentário sobre o assunto. 
-

dade, descontração e recomeço. 

20/09/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

os materiais usados nas atividades e entrega do kit. A atividade 
ocorreu com os/as estudantes dos cursos sequenciais e iniciação 
musical infantil. A atividade ocorreu com os/as estudantes dos 
cursos sequenciais e iniciação musical infantil do turno da tarde.

21/09/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

os materiais usados nas atividades e entrega do kit. A atividade 
ocorreu com os/as estudantes dos cursos sequenciais e iniciação 
musical infantil. A atividade ocorreu com os/as estudantes dos 
cursos sequenciais e iniciação musical infantil do turno da manhã.

21/09/2021 9

São 
Paulo/

SP

Grupos 
Infantis e 
Juvenis 

(Plataforma 
Zoom)

-

Douglas. Este realizou orientação sobre como planejar um pro-
jeto de vida, apresentar instrumentais e técnicas que facilitem tal 
elaboração pelos alunos/as, conforme a realidade dos mesmos.

21/09/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila do Sol 
(Plataforma 

Zoom)
os materiais usados nas atividades e entrega do kit. A atividade 
ocorreu com os/as estudantes dos cursos sequenciais e inicia-
ção musical infantil.

22/09/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila do Sol 
(Plataforma 

Zoom)
os materiais usados nas atividades e entrega do kit. A atividade 
ocorreu com os/as estudantes dos cursos sequenciais e inicia-
ção musical infantil.

22/09/2021 7

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

roda de conversa online,
o tema,

, Youtubers ou pessoas 
do ramo da fama artística, que sofreram o cancelamento na in-
ternet .O intuito foi conscientizar os alunos de que é necessário 
termos uma posicionamento, para que nossa ação seja legitima-
da, mas é importante que esse posicionamento seja respeitoso, 

, temos que ser mediadores, 
ser coerente e calmo em nossas ações . 

22/09/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Caminho 
do Mar 

(Plataforma 
Zoom)

-
dado que conduziu a atividade propondo jogo teatral com cons-
trução de cenas a partir de coisas do mundo ideal de cada aluno. 
Os alunos desenharam um mapa com lugares preferidos, objetos 
e comidas e a partir deste mapa realizaram esquetes de cenas.

22/09/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Caminho 
do Mar 

(Plataforma 
Zoom)

-

que conduziu a atividade propondo jogo teatral com construção 
de cenas a partir de coisas do mundo ideal de cada aluno. Os 
alunos desenharam um mapa com lugares preferidos, objetos e 
comidas e a partir deste mapa realizaram esquetes de cenas.

22/09/2021 2

São 
Paulo/

SP
Penha

Atividade socioeducativa com a nova turma de Iniciação para 
adultos. O objetivo da atividade era promover a integração entre 

social no polo. Além disso promover a participação nas ativida-
des socioeducativas.

22/09/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Curuçá 
(Plataforma 

Zoom)

-
“Mais que um Som: A Música como Fer-

ramenta Propulsora de Transformação  e Arte”. A 
-

e linguagem, ouvir algumas vozes, cantada e como se repre-

quando nos lembramos da música.

22/09/2021 47

São 
Paulo/

SP

Espaço 
Aberto
Jardim 
Miriam

breve levantamento dos momentos marcantes vivenciados junto 

que cada integrante ocupa nesse arranjo familiar. Pontos de re-

Deste bloco de perguntas, algumas foram discutidas na roda 
-

as relações familiares fazem parte de nossa trajetória de vida.

23/09/2021 8

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

Polos - Projeto - A Arte do Brincar, com os alunas e alunos de 
iniciação musical I e II do turno da manhã. Tivemos a participa-

, onde realizou diversas atividades rela-
cionadas a brincadeiras de infância, onde buscou resgatar com 

tecnológico para um segundo plano e aprenderem a se divertir 
com outras brincadeiras. 

23/09/2021 11

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

Polos - Projeto - A Arte do Brincar, com os alunas e alunos de 
iniciação musical I e II do turno da tarde. Tivemos a participação 

, onde realizou diversas atividades relacio-
nadas a brincadeiras de infância, onde buscou resgatar com as 

-
lógico para um segundo plano e aprenderem a se divertir com 
outras brincadeiras. 

23/09/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga 

(Plataforma 
Zoom)

-

O encontro foi para fechar as atividades com a construção de 
trilhas sonoras nas imagens do território. Conversaram sobre 

23/09/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca

“Sentimentos e Emoções - Conhe-
cendo Você com as turmas de iniciação musical infantil 1 e 
2 do período da manhã das 11h . Com o intuito de propagar o 
auto conhecimento, foi realizado o jogo conhecendo você, que 

-
deiras, comidas e etc, assim as crianças escolhiam um número 
e partilhavam seus gostos.

24/09/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca

“Sentimentos e Emoções - Conhe-
cendo Você  com as turmas de iniciação musical infantil 1 e 
2 do período da manhã das 10h . Com o intuito de propagar o 
auto conhecimento, foi realizado o jogo conhecendo você, que 

-
deiras, comidas e etc, assim as crianças escolhiam um número 
e partilhavam seus gostos.

24/09/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Säo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

Partituras Corporais - Corpo como primeiro instrumento musical, 
corpo como potência, nosso bem mais precioso, a morada do 24/09/2021 52

São 
Paulo/

SP

Caieiras 
(Plataforma 

Zoom)
com crianças da iniciação infantil com a educadora Nayara, so-
bre a importância do brincar.

24/09/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parque 
Veredas

-

foi desenvolvida com os alunos do turno da manhã e contou 
com a participação do convidado Emerson alcade. O convidado 
falou sobre poesia e Slam e fez atividades para que os próprios 
alunos construissem seus próprios poemas.

24/09/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parque 
Veredas

-
dade foi desenvolvida com os alunos do turno da tarde e contou 
com a participação do convidado Emerson alcade. O convidado 
falou sobre poesia e Slam e fez atividades para que os próprios 
alunos construissem seus próprios poemas.

24/09/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

-

sua convivência. O objetivo era conhecer o dia a dia de cada 
criança e entender as suas vivencias. 

27/09/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parque 
Veredas

-

foi desenvolvida com os alunos do turno da manhã e contou 
com a participação do convidado Emerson alcade. O convidado 
deu continuidade a dinâmica desenvolvida no dia 24.09 e perdiu 
para que os(as) alunos(as) compartilhassem os poemas confec-
cionados por eles em casa. O convidado apresentou vídeos de 
poesia e slam e conversou com os(as) aluno(as) sobre.

28/09/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parque 
Veredas

-
dade foi desenvolvida com os alunos do turno da tarde e contou 
com a participação do convidado Emerson alcade. O convidado 
deu continuidade a dinâmica desenvolvida no dia 24.09 e perdiu 
para que os(as) alunos(as) compartilhassem os poemas confec-
cionados por eles em casa. O convidado apresentou vídeos de 
poesia e slam e conversou com os(as) aluno(as) sobre.

28/09/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Parque 

São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

de Jesus. O educador apresentou oque é o SLAM, quando foi 
criado, qual seus conceitos, teve alguns vídeos de algumas 
apresentações e batalhas de SLAM, não só no Brasil mais no 
mundo. Uma das propostas foi para as participantes montarem 
um poema ou uma rima a partir de algumas palavras soltas que 
foram escolhidas por elas mesmas.

28/09/2021 2

São 
Paulo/

SP

Pera 
Marmelo 

(Plataforma 
Zoom)

chico, Poeta e educador. O objetivo da atividade foi ampliar o 
olhar sobre os possíveis caminhos da arte como meio de sobre-
vivência . Ao longo do encontro o vonidado orientou e mediou 

28/09/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Sapo-
pemba 

(Plataforma 
Zoom)

-

-
-

ver o que se gosta e a importância de trazer sua história de vida 
através do que se vive no cotidiano com sua família e amigos. 

29/09/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-

Luiz. Nesse encontro as crianças deram continuidade na cons-
-

ção, memórias da infância, quem são seus/suas amigos/as, en-
tre outras características e questões que compõe sua história.

29/09/2021 7

São 
Paulo/

SP

Espaço 
Aberto Jar-
dim Miriam

-
rais e afetivas”. Realizamos uma roda de Conversa e falamos 
sobre “30 fatos sobre mim”. O objetivo do encontro era apresen-

-
ção do livro artesanal

30/09/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila do Sol 
(Plataforma 

Zoom)

as crianças e adolescentes reconhecer os aspectos da vida de 
cada um/a que são como pilares que os/as sustentam no dia a 

de que nossas forças internas mudam a maneira como lidamos e 
reagimos aos movimentos da vida. As estudantes citaram o livro 

lhes trazem respostas para lidar com as questões do cotidiano. 
-

len. Dialogamos sobre como a palavra impacta no modo de ser. 

01/10/2021 2

São 
Paulo/

SP

Biritiba 
Mirim 

(Plataforma 
Zoom)

-

-
-

tar a comunicação, socialização e curiosidades que por ventura 
tenha de seus e suas ancestres e Estimular o autoconhecimento, 
fortalecer sua autoestima e conhecer/respeitar a história do outro.

01/10/2021 29

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

propulsão” no formato presencial - com o tema regionalidades. 

a musica, como faz parte da cultura brasileira e como ela está di-
vidida em nosso pais. Os alunos citaramm músicas do norte sul, 
leste e oeste brasileiro. Ouvimos juntos e discutimos como as 
musicas o norte e nordeste brasileiro não são acessada por nos.

01/10/2021 7

São 
Paulo/

SP

Três 
Pontes 

(Plataforma 
Zoom)

-
ram a continuação da construção do livro da vida. Para dar anda-

-

1. nome completo / data de nascimento/ desenhe um retrato seu 
2. escreva ou desenhe uma memória de quando você era bem 
pequeno 3. qual sua brincadeira preferida 4. desenhe seus ami-
gos 5. desenhe seu lugar preferido 6. escreva ou desenhe quem 
são as pessoas que moram com você 7. escreve ou desenhe 
uma receita tradicional de família, vale pedir ajuda para a família 

-
ças participantes a organizar e completar o seu livro da vida.

01/10/2021 25

São 
Paulo/

SP

Amácio 
Mazzaropi

Atividade socioeducativa com a nova turma da Camerata de 
Violões dos Grupos Juvenis do Programa Guri. Realizamos uma 
roda de conversa para saber como os alunos novos estavam se 
sentindo em relação a sua entrada nos Grupos. Aproveitamos a 

02/10/2021 7

Poá/SP

Realizamos uma roda de corversa e depois de abordar temas 
como racismo, meio ambiente, desigualdades sociais foi reali-
zada a pergunta qual é minha participação para um mundo me-

, 

04/10/2021 16

Poá/SP

Realizamos uma roda de corversa e depois de abordar temas 
como racismo, meio ambiente, desigualdades sociais foi reali-
zada a pergunta qual é minha participação para um mundo me-

, 

04/10/2021 15
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Poá/SP

Realizamos uma roda de corversa e depois de abordar temas 
como racismo, meio ambiente, desigualdades sociais foi reali-
zada a pergunta qual é minha participação para um mundo me-

, 

04/10/2021 3

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-
tro, contamos com a participação do Instituto da Oportunidade 
Social. O encontro tratou sobre questões voltadas para o mundo 

-
-

sões em alta e orientações para o primeiro emprego. 

05/10/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila

Atlantica

-
te atividade realizamos releituras através da técnica de colagem 
a partir de um conto escrito por uma das participantes. Dispostos 
em roda, realizamos a leitura do conto. No centro da roda, revis-
tas e jornais, cola e tesouras. Após a leitura do conto, iniciamos 
o processo de pesquisa das imagens e elaboração da colagem. 

05/10/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

corpo da vida” com a participação do Educador Ametonyo Silva. 
-

para reconhecer o próprio corpo, nosso primeiro instrumento de 
criação e de relação com o mundo. Através desse olhar para 
si (o dentro) perceber e se relacionar com o espaço (o fora, o 

06/10/2021 13

São 
Paulo/

SP

Rio Grande 
da Serra 

(Plataforma 
Zoom)

Neste encontro tivemos a participação especial da nossa convi-
-

06/10/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

com a música ciúmes da banda Ultraje à rigor. A prof Karla ini-

-

Falamos sobre nossas emoções e quando essas emoções pas-

das varias violências e discutimos sobre elas.

07/10/2021 21

São 
Paulo/

SP

CEU
Jambeiro

a música ciúmes da banda Ultraje à rigor. A prof Karla iniciou a 

-
mos sobre nossas emoções e quando essas emoções passam 

varias violências e discutimos sobre elas.

07/10/2021 30

São 
Paulo/

SP

Biritiba 
Mirim 

(Plataforma 
Zoom)

-

-
-

tar a comunicação, socialização e curiosidades que por ventura 
tenha de seus e suas ancestres e Estimular o autoconhecimento, 
fortalecer sua autoestima e conhecer/respeitar a história do outro.

08/10/2021 2

Arujá/
SP Arujá

-
centes e crianças estão apresentando comportamentos precon-
ceituosos com os alunos que recebemos de um acolhimento 
institucional do município por isso elencamos a temática e reali-
zamos uma roda de conversa sobre o tema.

08/10/2021 9

São 
Paulo/

SP

Capão 
Redondo 

(Plataforma 
Zoom)

local. A atividade desenvolvido teve como objetivo avaliar os en-
contros realizados ao longo do semestre com os alunos.

08/10/2021 2

São 
Paulo/

SP

Grupos 
Infantis e 
Juvenis

Atividade socioeducativa realizada com os alunos da Orquestra 
-

da pois os prórpios alunos pediram para que conversássemos 
sobre o tema. Fizemos uma conversa com os alunos sobre vio-
lência e assédio e sobre situações que eles já se sentiram mal 
em relação a esta questão. Conversamos sobre a importância 
de o auto cuidar e como devemos nos fortalecer e procurando 
ajuda psicológica, coletivos que estão trabalhando diretamente 
sobre essas questões. 

16/10/2021 11

São 
Paulo/

SP

Cidade 
Dutra 

(Plataforma 
Zoom)

desenvolvimento humano e humana”, com a participação dos 
-

tes aquecessem as mãos e realizamos uma atividade corporal. 
Após a atividade dialogamos qual a cor e comida que cada um/a 
mais gostava. Após a atividade iniciamos a confecção das bolas 
de malabares e brincadeiras com as bolas já confeccionadas.

18/10/2021 11

São 
Paulo/

SP

Parque 
São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

-

começou com um vídeo “meu amigo NIETZSCHE” onde relata 
a transformação de uma crianças a partir da prática da leitura, 
após a apresentação do vídeo abrimos um espaço para debate, 

-
tando com suas palavras criando um poema. 

19/10/2021 4

São 
Paulo/

SP

Grupos 
Infantis e 
Juvenis 

(Plataforma 
Zoom)

-
fessor Marco Aurélio. A atividade teve por objetivo trazer infor-
mações e conversar sobre cursinho populares e como é o cami-
nho para chegar a faculdade. 

19/10/2021 8

São 
Paulo/

SP

Parque 
Veredas

-
gianl”. A atividade aconteceu com a presença de um convidado 
que falou e realizou uma dinâmica com os alunos sobre cons-
trução de poesia.

19/10/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU 
Navegantes 
(plataforma 

Zoom)

-

as meias foram enroladas em sentidos contrario e em seguida 

gostaram muito de realizar a confecção das próprias bolinhas 

para realizar o malabares usando uma única bolinha ( arco, mão 

20/10/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Perus 

(Plataforma 
Zoom)

-
-

tos e utilizou o utilizou o desenho como ferramenta para o de-
senvolvimento da atividade, propondo que cada aluno ilustrasse 
como se sentiu durante o período e o que ele deseja para o futuro.

20/10/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU
Perus 

(Plataforma 
Zoom)

mental e o impacto no desenvolvimento e qualidade de vida dos 
-

ças de atitude relacionadas à saúde mental e autocuidado no 

que os alunos falassem o que entendiam sobre saúde mental, 
seus sentimentos durante o período de pandemia e perspecti-
vas para o futuro.

21/10/2021 3

São 
Paulo/

SP

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)
Guardar ou pegar o celular. A atividade teve como objetivo dis-
cutir e conversar sobre o uso das redes sociais em sala de aula.

21/10/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes

-
nos apresentaram o livro que veem confeccionando ao longo 
das demais atividades uns aos outros. Após as apresentações 
montamos um espaço com uma árvore onde todos pudessem 

22/10/2021 14

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila do Sol 
(Plataforma 

Zoom)

desenvolvimento humano e humana. Realizamos com os/as es-
tudantes e familiares técnicas e poéticas a partir das malabares, 
a partir da respiração, aquecimento e alongamento das articula- 25/10/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU
Casa 

Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

com jovens a partir de 16 anos para ajudá-los na construção 
de seu planejamento de vida. A atividade contou a presença 
da convidada Valquiria Oliveira que falou sobre projeto de vida.

26/10/2021 11

São 
Paulo/

SP

Vila
Atlântica

Atlântica. Nesta atividades realizamos a releitura de uma músi-
ca composta por um educando do Polo Mazaroppi. A música foi 
apresentada e escutada durante toda a atividade. Dispostos em 
roda, utilizamos revistas para pesquisar as imagens e elaborar co-

26/10/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael

turmas da tarde. Fizemos uma atividade na qual abordamos a 
-

o meu Processo Escolar, social e cultural”.

26/10/2021 14

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael

alunos do turno da manhã. Fizemos uma atividade na qual abor-

Sendo o meu Processo Escolar, social e cultural”.

26/10/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU 
Parque 
Veredas 

(Plataforma 
Zoom)

-

um vídeo sobre o programa Jovem Aprendiz e em seguida dialo-
gamos sobre ele, tirando dúvidas e dando orientações.

27/10/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Rubi 

(Plataforma 
Zoom)

atividade ocorreu com a participação dos convidados Ametonyo 
Silva e Marcio Borges. 

27/10/2021 9

São 
Paulo/

SP
Caieiras

Atividade com alunos da iniciação infantil, com base no projeto de 
parâmetro local. De maneira lúdica, desenvolvemos um atividade 
sobre o auto cuidado e importância do afeto e vínculos familiares. 

27/10/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Meninos

sequencial I na aula de atividades musicais. Apresentada a his-
tória da construção do CEU, terreno que ocupa, entorno, nome. 
Como dinâmica foi proposto quiz de locais históricos do território. 

28/10/2021 24

São 
Paulo/

SP

CEU
Meninos

polo da turma do sequencial II de atividades musicais. Retoma-
da a proposta do projeto relembrando histórias e respondendo 
ao quiz de imagens de lugares turísiticos do território.

28/10/2021 2

São 
Paulo/

SP

CEU
Meninos

primeiro horário da turma de atividades musicais. Apresentada 
a proposta do projeto, contada a história do terreno do CEU, sua 
construção, nome e feito quiz com imagens de lugares históri-
cos no território.

28/10/2021 8

São 
Paulo/

SP

Parque 
Veredas

-

um vídeo sobre o programa Jovem Aprendiz e em seguida dialo-
gamos sobre ele, tirando dúvidas e dando orientações.

28/10/2021 9

São 
Paulo/

SP

Caminho 
do Mar

“Territórios”. Utilizada parte da aula do curso de violão do período 
vespertino. foi retomada com as participantes a história do ter-
ritório em que o polo está localizado. Foi proposto um quiz com 
imagens de lugares do território, as participantes diziam nomes 
de lugares que acreditavam ser as imagens e após divulgar qual 
local, conversávamos sobre a história deste lugar e curiosidades.

03/11/2021 3

São 
Paulo/

SP
Guararema com os alunos do turno da manhã. Através da palestrante con-

vidada, Agata, trabalhamos a importância do trabalho em grupo 
e respeito entre o coletivo.

03/11/2021 10

São 
Paulo/

SP
Guararema com os alunos do turno da tarde. Através da palestrante convi-

dada, Agata, trabalhamos a importância do trabalho em grupo e 
respeito entre o coletivo.

03/11/2021 3

São 
Paulo/

SP
Caieras

-
versamos com os estudantes sobre as relações familiares no 

desenvolvimento 

03/11/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Perus 

(Plataforma 
Zoom)

psicólogo Douglas Almeida. A atividade teve como objetivo esti-

nesse processo. A atividade se deu através de roda de conversa 
sobre a pandemia e a mudança na rotina e contou com a par-

e Deyse Medeiros. 

04/11/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Perus 

(Plataforma 
Zoom)

-
dado e Crianças - telas e brincadeiras”. Realizada de maneira 
virtual conduzida pelo psicólogo Douglas Almeida. A atividade 
se deu através de roda de conversa sobre autocuidado, telas e 
tempo de brincar, e contou com a participação das professoras 

04/11/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes

Realizamos uma roda de conversa com todos os alunos sobre o 
-

dania, garantindo direitos e realizando deveres, após a roda de 
conversa disponibilizamos o computador para que os alunos par-
ticipassem da pesquisa de satisfação proposta pela instituição.

04/11/2021 23

São 
Paulo/

SP
Alvarenga

-
gate das brincadeiras antigas. Tivemos momento de diálogo 
com os alunos sobre as contagens de histórias dos avós e res-
ponsáveis . Lembramos de algumas brincadeiras que podem 
ser feitas em casa juntamente com a família no objetivo de for-
talecer o laço familiar e cuidar da saúde mental. 

08/11/2021 5

São 
Paulo/

SP
Veredas de Trabalho com o tema “Universidades Privadas e Públicas - Pro-

gramas de Bolsas e Descontos”, com a participação do professor 
Geraldo e professora Andressa, com os alunos do turno da manhã.

10/11/2021 11

São 
Paulo/

SP
São Rafael

ter um Momento de Escuta Sobre Diversidade. Com o formato 
de roda de conversa, trabalhamos com os vídeos de curta me-

-

que compreenderam com a atividade.

10/11/2021 6

São 
Paulo/

SP
São Rafael

ter um Momento de Escuta Sobre Diversidade. Com o formato 
de roda de conversa, trabalhamos com os vídeos de curta me-

-

que compreenderam com a atividade.

10/11/2021 13

São 
Paulo/

SP
Veredas de Trabalho com o tema “Universidades Privadas e Públicas - Pro-

gramas de Bolsas e Descontos”, com a participação do professor 
Geraldo e professora Andressa com os alunos do turno da tarde.

10/11/2021 12

São 
Paulo/

SP
Caieras

-

- 10/11/2021 9

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes

turno da manhã, a conversa foi direcionada ao tema “Formando 
-

do direitos e realizando deveres. Após a roda de conversa dis-
ponibilizamos o computador para que os alunos participassem 
da pesquisa de satisfação proposta pela instituição. 

11/11/2021 23

São 
Paulo/

SP

CEU
Três 

Pontes

turno da tarde, a conversa foi direcionada ao tema “Formando 
-

do direitos e realizando deveres. Após a roda de conversa dis-
ponibilizamos o computador para que os alunos participassem 
da pesquisa de satisfação proposta pela instituição. 

11/11/2021 15
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São 
Paulo/

SP
São Rafael

-
vas Sobre o Futuro. Em roda de conversa formalizamos uma 
atividade socioeducativa para falar sobre o processo para a in-
serção ao mundo acadêmico e mercado de trabalho.

16/11/2021 4

São 
Paulo/

SP
São Rafael

-
tivas Sobre o Futuro. Em roda de conversa formalizamos uma 
atividade socioeducativa para falar sobre o processo para a in-
serção ao mundo acadêmico e mercado de trabalho.

16/11/2021 3

São 
Paulo/

SP
Jambeiro

da manhã de 11h às 12h para a turma de iniciação musical 2. 
Neste dia foi realizada atividade no intuito de comemorar o dia da 
criatividade. Neste dia todos (as) os (as) participantes compare-
ceram ao polo fantasiados. Neste dia foi possível usar e abusar 
da criatividade para ir ao polo e participar das aulas. Aconteceu 

-

17/11/2021 15

São 
Paulo/

SP
Jambeiro

da manhã de 10h às 11h para a turma de iniciação musical 2. 
Neste dia foi realizada atividade no intuito de comemorar o dia da 
criatividade. Neste dia todos (as) os (as) participantes compare-
ceram ao polo fantasiados. Neste dia foi possível usar e abusar 
da criatividade para ir ao polo e participar das aulas. Aconteceu 

-

17/11/2021 5

São 
Paulo/

SP

 Caminho 
do Mar história da música “Aquarela brasileira” e a tocamos em seguida 17/11/2021 3

São 
Paulo/

SP
 Jambeiro

da tarde de 14h30 às 15h30 para a turma de iniciação musical 2. 
Neste dia foi realizada atividade no intuito de comemorar o dia da 
criatividade. Neste dia todos (as) os (as) participantes compare-
ceram ao polo fantasiados. Neste dia foi possível usar e abusar 
da criatividade para ir ao polo e participar das aulas. Aconteceu 

-

17/11/2021 11

São 
Paulo/

SP
 Jambeiro

da tarde de 13h30 às 14h30 para a turma de iniciação musical 2. 
Neste dia foi realizada atividade no intuito de comemorar o dia da 
criatividade. Neste dia todos (as) os (as) participantes compare-
ceram ao polo fantasiados. Neste dia foi possível usar e abusar 
da criatividade para ir ao polo e participar das aulas. Aconteceu 

-

17/11/2021 10

São 
Paulo/

SP
Guararema

-
truir respeito e desconstruir preconceito” com os alunos da 

polo de ensino, tanto por parte da equipe quanto pelos próprios 
alunos, sentimos a necessidade de adotar uma postura mais 
efetiva na desconstrução de ideias e falas preconceituosas en-
raizadas em nossa cultura.

17/11/2021 3

São 
Paulo/

SP
Guararema

-
truir respeito e desconstruir preconceito” com os alunos da 

polo de ensino, tanto por parte da equipe quanto pelos próprios 
alunos, sentimos a necessidade de adotar uma postura mais 
efetiva na desconstrução de ideias e falas preconceituosas en-
raizadas em nossa cultura.

17/11/2021 7

São 
Paulo/

SP
Meninos

-
tes do sequencial I do turno da tarde. Contamos a história da 
música “Aquarela brasileira” e a tocamos em seguida conver- 18/11/2021 21

São 
Paulo/

SP
Meninos

-
tes do sequencial I do turno da manhã. Contamos a história da 
música “Aquarela brasileira” e a tocamos em seguida conver- 18/11/2021 9

São 
Paulo/

SP
Alvarenga

-
mestre juntamente com a professora Thais e com os alunos de 
iniciação musical I e II do turno da manhã. A professora Thais 
realizou momento musical com os alunos, o social realizou tro-
cas de mensagens e resgate das brincadeiras de infância. 

22/11/2021 10

São 
Paulo/

SP
Alvarenga

-
mestre juntamente com a professora Thais e com os alunos de 
iniciação musical I e II do turno da tarde. A professora Thais re-
alizou momento musical com os alunos, o social realizou trocas 
de mensagens e resgate das brincadeiras de infância. 

22/11/2021 10

São 
Paulo/

SP

-
quencial I, II e III do turno da manhã. Nossa atividade contou com 

-

pelo artista ítalo, depois leandro falou sobre um trabalho que re-
alizaou no fundação casa e com imigrates refugiados da africa. 

o artista ítalo que cofecciionou um painel junto com os alunos. 

22/11/2021 45

São 
Paulo/

SP

-
quencial I, II e III do turno da tarde. Nossa atividade contou com 

-

pelo artista ítalo, depois leandro falou sobre um trabalho que re-
alizaou no fundação casa e com imigrates refugiados da africa. 

o artista ítalo que cofecciionou um painel junto com os alunos. 

22/11/2021 53

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael

-
-

sição e Dialogo Sobre o dia da Consciência Negra. Levamos 

-
gens de pessoas que foram importantes para a construção do 

23/11/2021 15

São 
Paulo/

SP

Casa 
Blanca

turma da manhã dos sequenciais, com a parceria do Profes-
sor Sidnei e Analista Márcia. O objetivo da atividade foi realizar 
o fechamento das aulas do semestre. Elaboramos cartões de 

confecionou seu próprio cartão com os recursos pedagógicos 
-

trada do polo. Foi confeccionado outro cartão como parte da 
dinâmica amigo/a mensageiro, onde sorteamos nomes dos pre-
sentes, e cada um tirou um nome e confeccionou um cartão 
para o amigo/a, a equipe e professor também participaram des-
se momento e trocaram cartões com os/as alunos/as. 

23/11/2021 7

São 
Paulo/

SP

Casa 
Blanca

turma da tarde dos sequenciais, com a parceria do Professor 
Sidnei e Analista Márcia. O objetivo da atividade foi realizar o 
fechamento das aulas do semestre. Elaboramos cartões de 

confecionou seu próprio cartão com os recursos pedagógicos 
-

trada do polo. Foi confeccionado outro cartão como parte da 
dinâmica amigo/a mensageiro, onde sorteamos nomes dos pre-
sentes, e cada um tirou um nome e confeccionou um cartão 
para o amigo/a, a equipe e professor também participaram des-
se momento e trocaram cartões com os/as alunos/as. 

23/11/2021 17

São 
Paulo/

SP
São Rafael

-
-

posição e Dialogo Sobre o dia da Consciência Negra. Levamos 

-
gens de pessoas que foram importantes para a construção do 

23/11/2021 9

São 
Paulo/

SP

Parque 
Veredas

-
rente ao Projeto de Parâmetro Local com com o tema Mercado 
de Trabalho e aula aberta com os professores Geraldo e Sidney. 

24/11/2021 13

São 
Paulo/

SP
Navegantes

Estatuto da Criança e Adolescente. Atividade iniciada em roda foi 
proposto que cada um dissesse o nome, todos apresentados co-

em uníssono disseram não conhecer o conteúdo abordado no 

seguida conversamos sobre 5 Direitos Fundamentais do ECA.

24/11/2021 4

São 
Paulo/

SP
Navegantes

Estatuto da Criança e Adolescente. Atividade iniciada em roda foi 
proposto que cada um dissesse o nome, todos apresentados co-

em uníssono disseram não conhecer o conteúdo abordado no 

seguida conversamos sobre 5 Direitos Fundamentais do ECA.

24/11/2021 7

São 
Paulo/

SP
Brooklin

-

-
educativas sobre saúde Mental, a atividade socioeducativa foi 

os alunos(as) sobre o que são as emoções e sentimentos, -
nições das emoções primarias.

24/11/2021 9

São 
Paulo/

SP
Alvarenga

-
ral, online e presencial. A atividade foi na modalidade híbrida 
com momento musical e trocas de palavras.Fizemos o jogo da 
memória com assuntos musicais, onde os alunos presenciais 
lançavam uma palavra para os alunos online cantarem uma mu-
sica com a palavra, e assim trocavam e os alunos online lançava 
a palavra para os presenciais.

24/11/2021 39

São 
Paulo/

SP
São Rafael

-
-

o que gostam do Guri São Rafael, o que aprenderam no de-
correr do ano de 2021, pontos de melhorias e o que podemos 
desenvolver no projeto de parâmetro local de 2022.

24/11/2021 6

São 
Paulo/

SP
Brooklin

-

Mental, a atividade socioeducativa foi pensada seguindo na mes-

as emoções e sentimentos,

24/11/2021 3

São 
Paulo/

SP
Brooklin

-

-
mos falando do que se trata as emoções, questionamos se os 
estudantes sabiam e desenrolamos o bate papo trazendo como 

-
tes. Eles falaram sobre alegrias, raivas, saudades, nojos, triste-
zas e medos.Falamos sobre a importância do sentir e também 
do entender e relatar cada emoção. 

24/11/2021 8

São 
Paulo/

SP
Brooklin

-

as emoções, questionamos se os estudantes sabiam e desenro-
-

te”, devido a idade dos estudantes. Eles falaram sobre alegrias, 
raivas, saudades, nojos, tristezas e medos.Falamos sobre a im-
portância do sentir e também do entender e relatar cada emoção. 

24/11/2021 12

São 
Paulo/

SP
Alvarenga

Atividade socioeducativa com a disciplina de Teoria e Coral. A 
atividade foi na modalidade híbrida com momento musical e tro-
cas de palavras. Fizemos o jogo da memória com assuntos musi-
cais, onde os alunos presenciais lançavam uma palavra para os 
alunos online cantarem uma musica com a palavra, e assim tro-
cavam e os alunos online lançava a palavra para os presenciais. 

24/11/2021 26

São 
Paulo/

SP
Guararema

Atividade socieoeducativa do projeto de parâmetro local, com os 
educadores Agatha e Luiz com os alunos do turno da manhã.O 

-
conceito para Construir Respeito”. O tema foi levantado pela 
equipe de polo e professores, demanda trazida pelos alunos de-
vido a nossa percepção diante do cotidiano vivenciado no polo.

24/11/2021 8

São 
Paulo/

SP
Guararema

Atividade socieoeducativa do projeto de parâmetro local, com 
os educadores Agatha e Luiz com os alunos do turno da tarde.O 

-
conceito para Construir Respeito”. O tema foi levantado pela 
equipe de polo e professores, demanda trazida pelos alunos de-
vido a nossa percepção diante do cotidiano vivenciado no polo.

24/11/2021 3

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque

São Carlos

Foi realizado junto com os alunos de iniciação de adultos uma ati-
vidade socioeducativa com o tema “identidade cultural”. Através 

moramos, e as transformações durante o período de pandemia, 
-

dade que cada um assume em diferentes momentos da vida.

24/11/2021 5

São 
Paulo/

SP

Campo 
Limpo

Atividade socioeducativa em comemoração ao mês do novem-
bro negro. Atividade realizada em conjunto com o CEU Campo 
Limpo onde foram desenvolvidos diversas atividades para ce-
lebrar e marcar a importância do mês de novembro chamado 

25/11/2021 67

São 
Paulo/

SP

CEU
Navegantes

Atividade Socioeducativa com os alunos do turno da manhã sobre 
Estatuto da Criança e Adolescente - Artigo 71. Art. 71 - A Criança 
e Adolescente tem direito a informação, cultura lazer, esporte, 
diversão espetáculo e produtos e serviços que respeitem suas 
condições peculiar de pessoa em desenvolvimento. Atividade 
elaborada com base no projeto de Interação entre Polos reali-
zada recentemente com o Polo Navegantes sobre a importância 
do Brincar. Contou com a participação do Professor Valdir Silva.

26/11/2021 6

São 
Paulo/

SP

CEU
Navegantes

Atividade Socioeducativa com os alunos do turno da tarde sobre 
Estatuto da Criança e Adolescente - Artigo 71. Art. 71 - A Criança 
e Adolescente tem direito a informação, cultura lazer, esporte, 
diversão espetáculo e produtos e serviços que respeitem suas 
condições peculiar de pessoa em desenvolvimento. Atividade 
elaborada com base no projeto de Interação entre Polos reali-
zada recentemente com o Polo Navegantes sobre a importância 
do Brincar. Contou com a participação do Professor Valdir Silva. 

26/11/2021 3

São 
Paulo/

SP

Casa 
Blanca

com turma IMI - tarde. Parceria da professora Thabata. Em con-
tinuidade a temática sentimentos e emoções já trabalhada em 

jogo com as crianças no intuito de poderem falar sobre o que 
causam alguns sentimentos/emoções nelas. Montamos uma 
amarelinha com bamboles, cada número de 1 a 21 representa-

a importância de falarmos sobre nossos sentimentos com as 
pessoas, principalmente adultos e responsáveis. Levando-as a 

-
rem sobre situações que vivenciam. 

26/11/2021 9

São 
Paulo/

SP

Casa 
Blanca

com turma IMI - manhã. Parceria da professora Thabata. Em 
continuidade a temática sentimentos e emoções já trabalhada 

novo jogo com as crianças no intuito de poderem falar sobre 
o que causam alguns sentimentos/emoções nelas. Montamos 
uma amarelinha com bamboles, cada número de 1 a 21 repre-

sobre a importância de falarmos sobre nossos sentimentos com 
as pessoas, principalmente adultos e responsáveis. Levando-as 

falarem sobre situações que vivenciam. 

26/11/2021 11

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

praticas musicais, -
contro online, juntamente com os professores Daniel e Elaine, 
equipe de polo Adriana e Renan, onde conseguimos nos inte-
ragir através de uma roda de conversa, discutimos, relatamos 
situações de desabafo do nosso dia-a-dia neste retorno para as 
atividades presenciais, onde estávamos em isolamento social 
há mais de um ano e de que forma estamos conseguimos retor-
nar, pensando na nossa saúde mental.

29/11/2021 12
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São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

praticas musicais, -
contro online, juntamente com os professores Daniel e Elaine, 
equipe de polo Adriana e Renan, onde conseguimos nos inte-
ragir através de uma roda de conversa, discutimos, relatamos 
situações de desabafo do nosso dia-a-dia neste retorno para as 
atividades presenciais, onde estávamos em isolamento social 
há mais de um ano e de que forma estamos conseguimos retor-
nar, pensando na nossa saúde mental.

29/11/2021 11

São 
Paulo/

SP

Julio 
Prestes 

(Plataforma 
Zoom)

praticas musicais, -
contro online, juntamente com os professores Daniel e Elaine, 
equipe de polo Adriana e Renan, onde conseguimos nos inte-
ragir através de uma roda de conversa, discutimos, relatamos 
situações de desabafo do nosso dia-a-dia neste retorno para as 
atividades presenciais, onde estávamos em isolamento social 
há mais de um ano e de que forma estamos conseguimos retor-
nar, pensando na nossa saúde mental.

29/11/2021 15

São 
Paulo/

SP

CEU
uinta

do Sol

-
to de semestre. Realizamos avaliação, partilha do cotidiano dos 
alunos durante a pandemia, projeção dos projetos de vida dos 29/11/2021 4

São 
Paulo/

SP
Vila Curuca

-
mia”, com a série de percussão - musica Forever. A atividade 

-

ocorreu com os alunos se dividindo em duplas para conversa-
rem sobre as coisas boas e ruins que aconteceram no período 
pandêmico, e após, cada um pode colar seus sentimentos e 
sensações boas e ruins sobre este momento vivido.

29/11/2021 13

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque

São Carlos

Atividade socioeducativa com os alunos do sequencial I no pe-
ríodo da manhã. A atividade foi realizada por meio de roda de 
conversa com os alunos, foi realizado uma breve apresentação, 
a conversa discorreu sobre todas as atividades propostas no 
polo durante o ano de 2021, foi apresentado alguns vídeos e 
o livro produzido no interpolo. Conversamos também sobre os 
editais dos grupos infanto juvenil, e da EMESP Tom Jobim, a 
proposta foi informar os novos alunos do polo e incentivar os 
alunos mais antigos a participarem dos processos.Sobre o 
projeto de parâmetro local e o interpolo, solicitei que os alunos 
participassem do processo de escolha do tema, como forma de 
contemplar melhor as características do polo. 

29/11/2021 5

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque

São Carlos

Atividade socioeducativa com os alunos do sequencial II no pe-
ríodo da manhã. A atividade foi realizada por meio de roda de 
conversa com os alunos, foi realizado uma breve apresentação, 
a conversa discorreu sobre todas as atividades propostas no 
polo durante o ano de 2021, foi apresentado alguns vídeos e 
o livro produzido no interpolo. Conversamos também sobre os 
editais dos grupos infanto juvenil, e da EMESP Tom Jobim, a 
proposta foi informar os novos alunos do polo e incentivar os 
alunos mais antigos a participarem dos processos.Sobre o 
projeto de parâmetro local e o interpolo, solicitei que os alunos 
participassem do processo de escolha do tema, como forma de 
contemplar melhor as características do polo. 

29/11/2021 5

São 
Carlos/

SP

CEU
Parque

São Carlos

Atividade socioeducativa com os alunos do sequencial I no perí-
odo da tarde. A atividade foi realizada por meio de roda de con-
versa com os alunos, foi realizado uma breve apresentação, a 
conversa discorreu sobre todas as atividades propostas no polo 
durante o ano de 2021, foi apresentado alguns vídeos e o livro 
produzido no interpolo. Conversamos também sobre os editais 
dos grupos infanto juvenil, e da EMESP Tom Jobim, a proposta 
foi informar os novos alunos do polo e incentivar os alunos mais 
antigos a participarem dos processos.Sobre o projeto de parâ-
metro local e o interpolo, solicitei que os alunos participassem 
do processo de escolha do tema, como forma de contemplar 
melhor as características do polo. 

29/11/2021 4

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Curuçá

Nesta data, foi realizado atividade socioeducativa com crianças 
e adolescentes do curso de Teoria e Coral do turno da tarde, 
ministrada pela Professora Fabiana, presencial e pelos profes-

pandemia” - Série de Percussão Corporal - música Forever. A 

sentimentos e coordenação. O grupo foi dividido e dupla, onde 
os alunos conversaram entre si para discussão sobre as coisas 
que aconteceram boas e ruins na pandemia.

29/11/2021 23

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Curuçá

Nesta data, foi realizado Atividade Socioeducativa com alunos 
sequenciais de Teoria e Coral do turno da manhã. Realizada 
pela plataforma online Zoom Metiing.A atividade online, acon-
teceu no mesmo horário em que ocorria atividade presencial no 
polo.As atividades foram realizadas de forma muito dinâmica e 
os alunos interagiram muito bem com o tema.

29/11/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila Curuçá

Nesta data, foi realizado Atividade Socioeducativa com alunos 
sequenciais de Teoria e Coral do turno da tarde. Realizada pela 
plataforma online Zoom Metiing.A atividade online, aconteceu 
no mesmo horário em que ocorria atividade presencial no polo.
As atividades foram realizadas de forma muito dinâmica e os 
alunos interagiram muito bem com o tema.

29/11/2021 5

São 
Paulo/

SP

CEU
Perus 

(Plataforma 
Zoom)

Realizamos uma roda de conversa com os alunos e alunas do 
turno da manhã sobre a retomada das aulas presenciais e o pe- 29/11/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
Perus 

(Plataforma 
Zoom)

Realizamos uma roda de conversa com os alunos e alunas do 
turno da tarde sobre a retomada das aulas presenciais e o pe- 29/11/2021 8

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila

Atlântica

1,2 e 3 do turno da tarde. Nesta atividade realizamos a produção 
de algumas mandalas utilizando materiais recicláveis. A idéia 
foi produzir algo que pudesse ser levado pelos alunos e alunos 
como lembrança de encerramento do ano. Utilizamos rolos de 
papel higiênico, que foram cortados para formar as petalas de 

guache. Nesta atividade ainda realizamos a produção de prega-
dores enfeitados e arvores de natal de dobraduras.

30/11/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
Vila

Atlântica

1,2 e 3 do turno da manhã. Nesta atividade realizamos a pro-
dução de algumas mandalas utilizando materiais recicláveis. A 
idéia foi produzir algo que pudesse ser levado pelos alunos e 
alunos como lembrança de encerramento do ano. Utilizamos 
rolos de papel higiênico, que foram cortados para formar as pe-

tinta guache. Nesta atividade ainda realizamos a produção de 
pregadores enfeitados e arvores de natal de dobraduras.

30/11/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael

turmas das aulas sequenciais do turno da manhã. Incialmen-

gostam do Guri São Rafael, o que aprenderam no decorrer do 
ano de 2021, pontos de melhorias e o que podemos desenvol-
ver no projeto de parâmetro local de 2022.

30/11/2021 7

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael

-
-

mos uma dinâmica de controle de tempo e construção de vincu-

do Guri São Rafael, o que aprenderam no decorrer do ano de 
2021, pontos de melhorias e o que podemos desenvolver no 
projeto de parâmetro local de 2022.

30/11/2021 22

São 
Paulo/

SP
Guararema

do semestre, partilha do cotidiano das crianças e adolescentes, 

que os alunos estavam preocupados com o retorno, as aulas na 
escola estadual serão o período todo, e estamos aguardando o 
encaminhar desta situação.

01/12/2021 11

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael

da Iniciação Musical Infantil que apresentaram os desenhos que 01/12/2021 13

São 
Paulo/

SP

CEU
São Rafael

chamamos os responsáveis dos(as) alunos(as) para compor a 

01/12/2021 11

São 
Paulo/

SP
Penha

semestre para o período da manhã, das datas de retornos, de 
como retornaremos, como também, resgatamos um pouco das 

foram pertinentes e incitamos a continuidade em nossas ativi-
dades pedagógicas e socioeducativas. Falamos sobre o que o 
Guri preconiza, a garantia dos direitos das crianças e adoles-
centes e de todos assistidos deste polo. 

01/12/2021 24

São 
Paulo/

SP
Penha

-
mestre para o período da tarde, das datas de retornos, de como 
retornaremos, como também, resgatamos um pouco das nos-

pertinentes e incitamos a continuidade em nossas atividades 
pedagógicas e socioeducativas. Falamos sobre o que o Guri 
preconiza, a garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

01/12/2021 22

São 
Paulo/

SP

Pera
Marmelo

, com 
informes gerais e objetivando proporcionar o diálogo sobre a impor-
tância do autocuidado e promoção da saúde mental dos atendidos.

02/12/2021 6

São 
Paulo/

SP

Cidade 
Dutra

história. Formamos uma roda e solicitamos que todos/as rela-

objetivo trabalhar a dimensão do tempo e perceber que cada 
um vai compondo sua história de uma forma peculiar, tecendo 
fatos, lembranças e sentimentos. Participaram os/as estudantes 

02/12/2021 6

São 
Paulo/

SP

Cidade 
Dutra

história. Na roda de conversa solicitamos aos/as estudantes que 
fechassem os olhos e passamos uma música instrumental rela-

principal objetivo trabalhar a dimensão do tempo e perceber que 
cada um vai compondo sua história de uma forma peculiar, te-
cendo fatos, lembranças e sentimentos. A atividade foi realizada 
com os/as estudantes dos sequenciais I do período da tarde.

02/12/2021 12

São 
Paulo/

SP

Cidade 
Dutra como principal objetivo trabalhar a dimensão do tempo e per-

ceber que cada um vai compondo sua história de uma forma 
peculiar, tecendo fatos, lembranças e sentimentos. Participaram 

02/12/2021 6

São 
Paulo/

SP

Cidade 
Dutra

história. Foi feita uma roda e solicitamos que todos/as relatas-

a dimensão do tempo e perceber que cada um vai compondo 
sua história de uma forma peculiar, tecendo fatos, lembranças 
e sentimentos. Participaram os/as estudantes dos sequenciais I 

02/12/2021 3

São 
Paulo/

SP

Biritiba 
Mirim

apresentação de Sarau Livre. Os adolescentes realizaram apre-

diversas apresentações e encerramos com uma dança circular 
com os alunos de iniciação infantil I e II.

02/12/2021 40

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China

os alunos(as) do período da manhã. Realizamos uma Roda de Con-

Após o vídeo/documentário perguntamos três questões para con-
02/12/2021 10

São 
Paulo/

SP

CEU
Rosa

da China

atendidos. Na ocasião, realizamos uma Roda de Conversa so-
bre Retrospectiva de 2021, utilizamos um documentário do You-

02/12/2021 30

São 
Paulo/

SP

CEU
Alvarenga

a abertura das apresentações apresentando os professores, 
dialogando sobre o retorno em 2022. Os alunos de violino e Vio-

o encerramento agradecendo e dialogando sobre a importância 
da parceria deles para com o Guri. 

03/12/2021 33

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro

parceria da professora de iniciação, onde foi feita uma roda de 

alegria, tristeza, medo, raiva e suspense. 

03/12/2021 23

São 
Paulo/

SP

CEU
Inácio 

Monteiro

-
ceria da professora de iniciação. Atividade de roda de conversa 

- 03/12/2021 10

São 
Paulo/

SP
Arujá

-
fantil da período da manhã. Realizamos um show de talentos, 
com o tema - Consciência Negra. Tivemos brincadeiras refe-
rente ao tema, leitura de poemas e músicas. As crianças e ado-

03/12/2021 14

São 
Paulo/

SP
Arujá

como amarelinha africana, poemas, canções de rapp e poemas. 
03/12/2021 20

São 
Paulo/

SP

Grupos 
Infantis e 
Juvenis

-

da construção de projetos de vida e de fechamento de ciclos.
04/12/2021 28

: Ao longo do ano de 2021 foram rea-

OMS e os protocolos estaduais para a pandemia da COVID-19 durante o 1º e 2º quadrimestre, os(as) assistentes 

as atividades também no formato síncrono e presencial, seguindo sempre os protocolos sanitários referente aos 

orientações sobre a importância dos cuidados coletivos, apresentando os protocolos sanitários em relação à CO-
VID-19 para que os(as) alunos(as) possam retornar em segurança. O número de atividades desta meta foi superior 
ao que estava previamente planejado em virtude justamente das demandas e necessidades apresentadas pelo 

parte das famílias. 
-

tido destacamos que, no 1º quadrimestre foram escritos 44 projetos com diferentes temáticas que foram traba-

Polo Atividade Data Nº de
participantes 

Penha
(Plataforma 

Zoom)

-

-
vorecer a importância de ter um espaço inclusivo e pedagógico, de 

29/04/2021 44

Polo Cata 
Preta

(Plataforma 
Zoom)

-

apresentação dos encontros e impulsionamento para a participação.

12/05/2021 4

CEU
Rosa da 
China

(Plaraforma 
Zoom)

-

Conversaremos e abordamos temas relacionados a saúde mental e aos 
sentimentos gerados neste momento pandêmico e sobre a importância 

12/05/2021 18

CEU
Rosa da 
China

(Plaraforma 
Zoom)

-

Conversaremos e abordamos temas relacionados a saúde mental e aos 
sentimentos gerados neste momento pandêmico e sobre a importância 

12/05/2021 12
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Rio
Grande da 

Serra (Plara-
forma Zoom)

-
mento, apresentação e diálogo referente aos objetivos do projeto.

12/05/2021 7

Campo
Limpo

(Plataforma 
Zoom)

família” com os alunos e familiares do turno da manhã. Iniciamos com 
apresentação de todas as pessoas participantes. Logo após iniciamos 

-
13/05/2021 19

Campo
Limpo

(Plataforma 
Zoom)

e família” com os alunos e familiares do turno da tarde. Iniciamos com 
apresentação de todas as pessoas participantes. Logo após iniciamos 

-
13/05/2021 27

CEU
Casa Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-
nhecer para crecer” com as famílias da Iniciação Musical Infantil do 

o polo, apresentação da equipe e do projeto de parametro local 2021. 

13/05/2021 18

CEU Casa
Blanca (Plata-
forma Zoom)

-
nhecer para crecer” com as famílias da Iniciação Musical Infantil do 

polo, apresentação da equipe e doo projeto de parametro local 2021. 

13/05/2021 12

Osasco 
(Plataforma 

Zoom)

Social com as turmas do período da tarde. Dialogamos sobre a im-
portância desta temática, sobre ter conhecimento sobre o tema, sobre 
ouvir as crianças e familiares, sobre conhecer espaços inclusivos em 
sua região e o que é inclusão social. Momento de estuta, troca e enten-
dimento sobre o tema.

14/05/2021 21

 Osasco 
(Plataforma 

Zoom)

Social com as turmas do período da manhã. Dialogamos sobre a im-
portância desta temática, sobre ter conhecimento sobre o tema, sobre 
ouvir as crianças e familiares, sobre conhecer espaços inclusivos em 
sua região e o que é inclusão social. Momento de estuta, troca e enten-
dimento sobre o tema.

14/05/2021 12

 Espaço 
Aberto Jardim 
Miriam (Plata-
forma Zoom)

-
-

sentação de material relacionado a temática e realização de diálogos 
com familiares da Turma de Iniciação de Adultos da turma das 16h30. 

18/05/2021 4

CEU
Cidade Dutra

-

-
cionalmente neste período pandêmico. Solicitamos que todas se apre-
sentassem, verbalizando o nome, qual polo do Guri Santa Marcelina 
faz parte, qual região mora. A atividade teve como objetivo propiciar 

atendidas pelo Programa Guri, com possibilidade de encaminhamen-
tos dos(as) atendidos(as) à rede de serviços. 

21/05/2021 5

Amácio 
Mazzaropi 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

sentação de material relacionado a temática e realização de diálogos 
com familiares da Turma de Iniciação de Adultos da turma das 15h30. 

26/05/2021 11

Caieiras 
(Plaraforma 

Zoom)

saúde Mental. Realizamos acolhida e dialogo referente aos temas que 
serão abordados com alunos e familiares ao longo do ano em relação 
ao projeto. Todos se mostraram entusiasmado com a proposta.

26/05/2021 8

CEU
Meninos 

(Plataforma 
Zoom)

-

de polo e familiares de alunos, alunas sobre o tema do projeto. Re-
alizamos acolhimento com as famílias, apresentação da proposta do 
projeto, compartilhamento de vídeos da temática e roda de bate papo.

27/05/2021 6

CEU
Säo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

-
nos e, esclarecer sobre a dinâmica adotada pelo programa, foi realiza-

turmas de instrumento e Canto do turno da tarde. Iniciamos o momen-
to com a leitura do poema de Noélio Duarte intitulado “Família”. Em 

foram realizadas as apresentações da equipe e dinâmica do trabalho 
-

acerca da atual conjuntura.

27/05/2021 19

CEU
Säo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

alunos e familiares das turmas de instrumento e Canto turno da ma-
nhã. Iniciamos o momento com a leitura do poema de Noélio Duarte 

durante os atendimentos foram realizadas as apresentações da equipe 

-
jetivo trazer alternativas acerca da atual conjuntura.

27/05/2021 3

Julio Prestes 
(Plaraforma 

Zoom)

-
-

centes. Realizamos uma Roda de Conversa - Como esta minha Saúde 

sobre questões do cotidiano, pandemia, isolamento social, questões 

27/05/2021 16

CEU
Caminho do 

Mar (Platafor-
ma Zoom)

-
-

cina realizada em meio remoto com a participação da equipe de polo 
e familiares de alunos, alunas sobre o tema do projeto. Realizamos 
acolhimento com as famílias, apresentação da proposta do projeto, 
compartilhamento de vídeos da temática e roda de conversa.

28/05/2021 10

 CEU
Säo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

alunos e familiares da turma de Iniciação Musical Infantil do turno da 
tarde. Iniciamos o momento com a leitura do poema de Noélio Duarte 

durante os atendimentos foram realizadas as apresentações da equipe 

-
jetivo trazer alternativas acerca da atual conjuntura.

28/05/2021 10

 CEU
Säo Mateus 
(Plataforma 

Zoom)

alunos e familiares da turma de Iniciação Musical Infantil do turno da 
manhã. Iniciamos o momento com a leitura do poema de Noélio Duarte 

durante os atendimentos foram realizadas as apresentações da equipe 

-
jetivo trazer alternativas acerca da atual conjuntura.

28/05/2021 5

CEU Jambei-
ro (Platafor-
ma Zoom)

-
tância do Brincar na infância. 

30/05/2021 8

Vila
Curuça 

(Plataforma 
Zoom)

-
tal - Sentimentos, Emoções e Criatividade para uma nova realidade.”. 
Apresentamos um documentário referente a Pandemia e impactos 

vividas, situações ocorridas naquele período, sendo elas, boas e ruins, 
-
-

mento, momentos que, por muitos não era vivida, principalmente com 
seus familiares, com amigos, no trabalho, entre outras.

01/06/2021 20

CEU
Campo Limpo 
(Plataforma 

Zoom)

-

04/06/2021 3

rede de apoio que sirva de sustentação no processo de desenvolvi-
mento e educação das nossas crianças e adolescentes. Atividades 

-

quanto subestimamos nossos limites e assumimos responsabilidades 
-

CEU
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

foi perguntado o que as famílias sabiam sobre o tema, em um clima 

participantes falara um pouco mais do assunto no cotidiano familiar 
e social, que por vezes não temos esta abertura de falar sobre saúde 
mental em nossas casas, e no calamos, silenciamos uma dor que tanto 
nos machuca. Foi reforçado pelo psicólogo da importância de saber 
pedir e buscar ajuda para melhora nossa Saúde Mental.O Psicólogo 

tiveram a oportunidade de fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o tema. 

07/06/2021 6

Vila
Curuça 

(Plataforma 
Zoom)

-
nistrado por Douglas almeida - Psicólogo, com os alunos do turno da 

momento muito rico para os presentes.

08/06/2021 16

CEU
Casa Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-
lizada com as famílias dos alunos da turma dos Sequenciais do turno 

integrá-las/os a dinâmica do Polo e das aulas, e para que tenham co-
nhecimento do que é trabalhado com os/as discentes e famílias nas 

no intuito de fortalecer e criar vínculos, com o programa e equipe de 
polo. Inicialmente foi realizado um acolhimento com a apresentação de 
um vídeo/música produzido por um dos GIJ do Guri, após a Assistente 
Social deu andamento apresentando o trabalho realizado pelo serviço 
social e pedagógico no programa.

10/06/2021 36

CEU
Casa Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

-
lizada com as famílias dos alunos da turma dos Sequenciais do turno 

integrá-las/os a dinâmica do Polo e das aulas, e para que tenham co-
nhecimento do que é trabalhado com os/as discentes e famílias nas 

acolhimento com a apresentação de um vídeo/música produzido por um 
dos GIJ do Guri, após a Assistente Social deu andamento apresentan-
do o trabalho realizado pelo serviço social e pedagógico no programa.

10/06/2021 25

Vila Curuça 
(Plataforma 

Zoom)

-

-
ma muito carinhosa a respeito da família e da equipe de polo, outros 
não se sentiram a vontade para abrir a câmera, mas houve muita dinâ-
mica pelo chat, que foi lido pela equipe e repassado para os familiares.

17/06/2021 20

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

-

e seus familiares . Cada família realizou o desenho junto e depois mos-
trou na tela seus desenhos. Diferentes desenhos de monstrinhos foram 
criados, com as mesmas orientações a todos .Cada parte do Monstri-
nho foi pintada com uma cor diferente de acordo com o sentimento 
que simbolizava para cada um a cor que estava usando .Alunos que 
estavam participando sem a presença de familiares também realizaram 

-

para uma mente saudável. 

18/06/2021 16

CEU
Cidade Dutra 
(Plataforma 

Zoom)

-
te encontro foi abordado com as famílias o tema autocuidado. A ativida-
de teve como objetivo desenvolver com as famílias práticas de autocui-
dado que promovam bem-estar emocional e impacto positivo na saúde 
mental das famílias. Foi solicitado ao grupo que escrevessem numa fo-

questões que levam a analisar em qual tipo de atividade investem mais 
energia, e como isso impacta no estado mental/emocional de cada um/a. 

18/06/2021 3

CEU
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

com Psicóloga Gabriela do CAPS IJ - Piração e o Psicólogo Douglas 

ereviços de saúde mental do território. Iniciamos com uma dinâmica 
sobre o reconhecimentos dos tipos de transtornos mentais trabalhado 

contribuiu ricamente com o conhecimento sobre o CAPS IJ, abordando 

região no tratamento. Finalizamos a atividade abrindo para perguntas.

21/06/2021 7

Penha
(Plataforma 

Zoom)

-
sivos no território”. O objetivo do encontro era oferecer condições para 
que as crianças adolescente e familiares se apropriem com segurança 
e se sintam acolhidos em nosso espaço, até mesmo remotamente e 
conheçam os espaços inclusivos do território.

22/06/2021 40

CEU]
Vila Rubi 

(Plataforma 
Zoom)

-
cólogo Douglas de Almeida. O encontro foi desenvolvido com famílias 
e contou com a participação de um aluno. Douglas apresentou os tipos 
de transtornos mentais e os participantes interagiram bastante com o 
psicólogo, tiram dúvidas e apresentaram sua visão sobre os transtor-
nos. Foi realizada uma atividade onde os participante desenharam uma 

-

sobre a importância de ter mais momentos, espaço de troca e aprendi-

processo de quebrar tabus sobre Saúde Mental.

24/06/2021 3

CEU
Caminho do 

Mar (Platafor-
ma Zoom)

-
tes foram acolhidas e apresentamos um videoclipe e slides com ima-
gens do território de localização do polo. Após a apresentação, abrimos 
uma roda de conversa sobre as imagens e as impressões sobre elas.

25/06/2021 2

CEU
Meninos 

(Plataforma 
Zoom)

famílias foram acolhidas pela equipe de polo (assistente social e ana-
lista de polo) e foram apresentados slides com resumo do encontro 
anterior e listagem com serviços do território e também o videoclipe da 

assunto. Os familiares participaram do encontro colocando suas sen-
sações e sentimentos acerca da discussão.

28/06/2021 3

Osasco 
(Plataforma 

Zoom)

e os espaços inclusivos nos territórios”. A atividade foi realizada com os 
-

recer condições para que as crianças adolescente e familiares se apro-
priem com segurança e se sintam acolhidos em nosso espaço inclusi-
vos e que, até mesmo remotamente, possam participar destes espaços.

01/07/2021 18

Osasco 
(Plataforma 

Zoom)

e os espaços inclusivos nos territórios”. A atividade foi realizada com os 
-

recer condições para que as crianças adolescente e familiares se apro-
priem com segurança e se sintam acolhidos em nosso espaço inclusi-
vos e que, até mesmo remotamente, possam participar destes espaços.

01/07/2021 30

Pera
Marmelo 

(Plataforma 
Zoom)

-
vação em Tempos de Caos”. Conversamos com os responsáveis dos 
alunos da iniciação infantil do turno da manhã, sobre o projeto de pa-
râmetro local, como se darão as intervenções, além de pontuar qual a 
relação com a proposta pedagógica do programa Guri. Falamos um 

a dinâmica de aulas.

01/07/2021 8

Pera
Marmelo 

(Plataforma 
Zoom)

-
servação em Tempos de Caos”. Conversamos com os responsá-
veis dos alunos da iniciação infantil do turno da tarde, sobre o 
projeto de parâmetro local, como se darão as intervenções, além 
de pontuar qual a relação com a proposta pedagógica do progra-

semestre e de como será a dinâmica de aulas. 

01/07/2021 5
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CEU
Campo Limpo 
(Plataforma 

Zoom)

adoecida na vida dos/das estudantes e famílias do guri Campo Limpo 
antes e durante este processo pandêmico”. O encontro teve a temáti-

Autopercepção, leva-las a se olharem e fazer uma análise de como 
-

cada pessoa participante se auto desenhasse, e, depois, a psicóloga 
foi solicitando que cada pessoa escrevesse em cada membro do auto 
retrato o sentimento.

02/07/2021 4

CEU
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom)

-

video com os melhores momentos do projeto. Em seguida realizamos a 
nuvem de palavras virtual com a pergunta o que foi para você o projeto 

05/07/2021 7

CEU
Jambeiro 

(Plataforma 
Zoom)

-

-
res momentos do projeto. Em seguida realizamos a nuvem de palavras 
virtual com a pergunta o que foi para você o projeto brincar em casa e 

-

05/07/2021 16

Grupos
Infantis e 
Juvenis 

(Plataforma 
Zoom)

-
-

vência e a superação em tempo de pandemia 

05/07/2021 11

CEU
Parelheiros 
(Plataforma 

Zoom)

férias” com as famílias dos alunos do turno da tarde. Foi realizado ati-
vidade para as famílias com o tema da importância do brincar. Tivemos 
como convidada a psicóloga Keyla que convidou os familiares para um 
momento de descontração, quebra gelo e interação através de brincadei-
ras que foram realizadas de modo remoto com o objetivo de introduzir a 
temática abordada para posteriormente discutir e decorrer sobre as sen-
sações que o brincar provoca bem como a sua importância no entreteni-
mento, na socialização e a sua relevância no desenvolvimento infantil.

08/07/2021 3

AME
Osasco 

(Plataforma 
Zoom)

férias” com as famílias dos alunos do turno da manhã. Foi realizado 
atividade para as famílias com o tema da importância do brincar. Ti-
vemos como convidada a psicóloga Keyla que convidou os familiares 
para um momento de descontração, quebra gelo e interação através 
de brincadeiras que foram realizadas de modo remoto com o objeti-
vo de introduzir a temática abordada para posteriormente discutir e 
decorrer sobre as sensações que o brincar provoca bem como a sua 
importância no entretenimento, na socialização e a sua relevância no 
desenvolvimento infantil.

08/07/2021 6

Grupos
Infantis e 
Juvenis 

(Plataforma 
Zoom)

-
ponsáveis dos alunos das Bandas e mais os responsáveis dos Coros 
que não conseguiram participar na outra semana. Durante o encontro 

12/07/2021 12

CEU
Cidade Dutra 
(Plataforma 

Zoom)

-
beres - Possibilitar o Protagonismo no Território”. Dialogamos com as 
famílias no dia 16/07/
teve como objetivo levar as famílias a resgatar aspectos da sua criança 
interior que revelam as potencialidades de cada um/a, encorajando-as 

-

fui um dia, do Reverb poesia.

16/07/2021 2

Grupos
Infantis e 
Juvenis 

(Plataforma 
Zoom)

-

convivência e a superação em tempos de pandemia e tivemos pergun-
tas sobre o retorno dos ensaios presenciais.

19/07/2021 7

CEU
Parelheiros 
(Plataforma 

Zoom)

-
sical 
seus responsáveis para criarem seu próprio instrumento musical. Com 

-
ramos as possíveis notas e ritmos.ç 

19/07/2021 5

Grupos Infan-
tis e Juvenis 
(Plataforma 

Zoom)

-
sáveis dos alunos das Orquestras. Conversamos sobre o período de 
pandemia e como as famílias estão passando por este momento

26/07/2021 6

(Plataforma 
Zoom)

-
ral”. O propósito deste projeto é promover o conhecimento sobre a im-
portância das raízes culturais de uma comunidade ou um povo. O en-

pertencente ao bairro de moradia dos integrantes, posto a importância 
do conhecimento para manter viva na memória as próprias origens

26/07/2021 2

SMC -
Guri - Polo 

Ceu Parque 
São Carlos

Atvidade socioeducativa com os pais responsáveis dos alunos com o 
objetivo de realizar acolhimento e falar sobre o retorno das atividades. 
Após acolhimento e conversa sobre o atual momento e como as famí-
lias estão passando por ele, apresentamos as famílias e estudantes o 
Plano de Retorno Presencial do Programa Guri. Orientamos os/as usu-
ários/as sobre os protocolos sanitários adotados pelo Programa, mo-
nitoramento das condições de saúde, termo de compromisso e autori-
zação para o retorno presencial, auto declaração diária de saúde, guia 
prático de retorno as atividades presenciais, aulas presenciais e online. 

03/08/2021 8

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os pais e responsáveis dos alunos para 
acolhimento e orientações. Realizamos a leitura do guia pratico do es-
tudante em conjunto com as familias e responsaveis e esclarecemos 
duvidads sobre o retorno das aulas presenciais bem como esclarece-
mos duvidas sobre as grades de aulas. Acolhemos as dúvidas e re-
ceios quanto a vacinação ressaltando a importância da vacina.

04/08/2021 17

CEU
Perus

(Plataforma 
Zoom)

-
cuidado estratégias durante a pandemia “ com os alunos da turma da 
manhã. Para além da dinâmica relacionada a atividade, conversamos 
com as famílias sobre o retorno presencial bem como os protocolos 
sanitários e o cuidado coletivo e individual deste retorno.

04/08/2021 9

Embu
das Artes

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com os pais e responsáveis dos alunos. Ini-

pela não reabertura do polo para aulas presenciais neste momento 
devido o uso do espaço do Guri pela equipe de saúde Municipal como 

-
cativas e atividades culturais online além de realizar acolhimento das 
famílias e dos novos alunos.

04/08/2021 34

SMC -
Guri - Polo 
Ceu Rosa
da China

China. A reunião de familiares ocorreu no período da manhã e, as famí-
lias que estavam presentes, foram muito participativas e conseguimos 

termos de saúde enviados aos grupos - Orientação quanto ao monito-

encaminhamentos e acompanhamentos. 

04/08/2021 13

SMC -
Guri - Polo 
Ceu Rosa
da China

- 04/08/2021 13

SMC - CEU 
Cidade Dutra

Acolhimento e retorno das atividades do Programa Guri. Apresentamos 
as famílias e estudantes o Plano de Retorno Presencial do Programa 
Guri. Orientamos os/as usuários/as sobre os protocolos sanitários ado-
tados pelo Programa, monitoramento das condições de saúde, termo 
de compromisso e autorização para o retorno presencial, auto declara-
ção diária de saúde, guia prático de retorno as atividades presenciais, 

-
mos sobre a importância do cuidado coletivo e individual nos tempos 

04/08/2021 68

SMC -
Guri - Polo 

CEU
Casa Blanca

Atvidade socioeducativa com os pais responsáveis dos alunos do turno 
da manhã que teve como objetivo realizar acolhimento das famílias e 
alunos/as do Polo para o novo semestre que se inicia, além de informa-
ções referente às aulas presenciais/síncronas. Foi elaborado material 

-
mentações. Realizado momento de resposta das dúvidas das famílias, 
assim fortalecendo seus vínculos com o programa e equipe de polo. 

04/08/2021 50

SMC -
Guri - Polo

CEU
Casa Blanca

Atvidade socioeducativa com os pais responsáveis dos alunos do turno 
da tarde que teve como objetivo realizar acolhimento das famílias e 
alunos/as do Polo para o novo semestre que se inicia, além de informa-
ções referente às aulas presenciais/síncronas. Foi elaborado material 

-
mentações. Realizado momento de resposta das dúvidas das famílias, 
assim fortalecendo seus vínculos com o programa e equipe de polo. 

04/08/2021 28

CEU
Vila Atlântica 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativas com pais e responsáveis. Realizamos 
acolhimento, falamos sobre o retorno das aulas presenciais, apre-
sentamos o Manual de retorno presencial e demais documentos e 
autorizações necessárias. Apresentamos a grade e tiramos duvidas 
sobre horários e dias de aula. 

05/08/2021 8

CEU
Perus

(Plataforma 
Zoom)

-
tocuidado estratégias durante a pandemia “ no período da tarde. Para 
além da dinâmica relacionada a atividade, conversamos com as famí-
lias sobre o retorno presencial bem como os protocolos sanitários e o 
cuidado coletivo e individual deste retorno.

05/08/2021 19

CEU
Perus

(Plataforma 
Zoom)

-
cuidado estratégias durante a pandemia “ com os alunos da turma da 
manhã. Para além da dinâmica relacionada a atividade, conversamos 
com as famílias sobre o retorno presencial bem como os protocolos 
sanitários e o cuidado coletivo e individual deste retorno.

05/08/2021 12

Brooklin 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com os pais e responsáveis dos alunos. Re-
alizamos acolhimento e orientações sobre o retorno Presencial. Aco-
lhemos e ouvimos os familiares a respeito do momento que estamos 
passando e do retorno presencial e reforçamos sobre os protocolos 

-
promisso /auto declaração diária.

05/08/2021 59

CEU
Jardim 

Paulistano 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativas com pais e responsáveis. Realizamos aco-
lhimento, falamos sobre o retorno das aulas presenciais, apresentamos 
o Manual de retorno presencial e demais documentos e autorizações 
necessárias. Apresentamos a grade e tiramos duvidas sobre horários 
e dias de aula. 

06/08/2021 7

CEU Parque 
São Carlos 
(Plataforma 

Zoom)

contamos com a presença da Psicóloga Keyla, para mediar a conversa 
e realizar a dinâmica com as famílias.

06/08/2021 3

CEU
Vila Rubi 

(Plataforma 
Zoom)

-
ceituosas sobre saúde mental”. Abertura com apresentação da equipe 

-
-

radas em salas simultâneas para conversar a respeito das perguntas 
acima. Tivemos 15 minutos para discutir sobre a proposta, e no retorno 
cada um pode falar no coletivo sobre o dialogo no grupo. 

10/08/2021 5

CEU
Parelheiros 
(Plataforma 

Zoom)

e fazer”.Foi o momento de apresentar nossos convidados escritores 
da periferia que já publicaram vários livros. nosso projeto tem como 
objetivo inspirar nossos alunos e familiares para utilizar a escrita como 

10/08/2021 5

CEU
Vila Rubi 

(Plataforma 
Zoom)

-

e Psicólogo Douglas de Almeida. A atividade foi desenvolvida para 
apresentar o CAPS para Famílias e estudantes e suas no território. 

12/08/2021 5

CEU
Vila Atlântica 
(Plataforma 

Zoom)
-

de mental pelas politicas públicas. Destacamos seu caráter preventivo 
e de promoção da saúde mental.

12/08/2021 4

CEU
Meninos 

(Plataforma 
Zoom)

-

encontro começou com acolhida a novas famílias inseridas no guri, 
recebendo as boas vindas de todos. Foi feito resgate dos encontros 
anteriores em roda de bate papo, com o que já foi vivenciado nas con-

Portugal. As paisagens foram apresentadas em momento de medita-
-

mento e entrega a si próprio. 

12/08/2021 8

CEU
Caminho
do Mar 

(Plataforma 
Zoom)

com famílias. A famílias foram acolhidas, houve apresentação das no-
vas famílias inseridas no programa. A equipe fez resgate dos encontros 

-
RK II que traz imagens do território Estrela em Portugal, foi propiciado 

13/08/2021 5

(Plataforma 
Zoom)

Realizamos atividade socioeducativa com os familiares e alunos para 
-

cativa de integração entre polos, que tem como objetivo a divulgação, 
compreensao da literatura marginal ou periférica. Apresentamos o pro-
jeto bem como videos de apresetaçoes dos convidados escritores que 16/08/2021 11

CEU
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

-
miliares e estudantes, com a participação do Psicólogo Douglas de Al-

entendimento sobre preconceito e autocuidado, em seguida o Psicólo-

16/08/2021 6

CEU
Navegantes 
(Plataforma 

Zoom)

familiares e estudantes, com a participação do Psicólogo Douglas de 
Almeida e Professora Andressa Braga.Foi proposto que os participan-

-
ceito e a importância do autocuidado. 

16/08/2021 5

CEU
Sapopemba 
(Plataforma 

Zoom)

na Pandemia”. A atividade contou com a participação do Psicólogo 

saúde mental foi muito importante, pois foi criado o espaço de fala e 
-

conhecidos. Inciamos com dinâmica de apresentação e interação entre 
os familiares onde cada pessoa tinha que desenhar algo que gosta e 

forma a lidar com as reações que teremos diante dela.

17/08/2021 4

CEU 
Vila do Sol 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com os familires do polo Vila do Sol. Realiza-
mos acolhimento com os familiares, ouvimos os mesmos sobre os de-

-
des do Programa Guri. Informamos as participantes sobre a atividade 
cultural virtual ao Museu Ema Klabin, vagas oferecidas pelo Programa 

-

18/08/2021 3

Julio Prestes 
(Plataforma 

Zoom)

Atividade socioeducativa com pais/responsáveis do polo Júlio. Reali-
zamos acolhimento para saber como estavam sendo as aulas onlines 

normas da vigilância sanitária para o retorno presencial, apresentamos 

Compromisso e Autorização para Retomada das Aulas Presenciais do 

19/08/2021 66

CEU Parque
São Carlos
(Plataforma 

Zoom)

Culturais”. Realizamos atividade com as famílias do polo, tema iden-
tidade cultural, com a participação da psicóloga Keyla que mediou 
as atividades e as dinâmicas. 

19/08/2021 3
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CEU
Vila Atlântica 
(Plataforma 

Zoom)

conta das participantes estarem no trabalho e a caminho de casa, não 
-

va. Assistimos ao vídeo do Casule sobre cuidado em saúde mental, e 
depois falamos sobre a importância da escuta ativa e sua capacidade 
de prevenção e promoção da saúde mental. Focamos na relação com 

-
timentos, salientando a capacidade de prevenção que o diálogo possui. 

19/08/2021 2

Cata
Preta (Plata-
forma Zoom)

-

de Parâmetro Local com as Famílias. A realização do encontro foi desen-
volvido seguindo a abordagem referente ao fortalecimento de vínculos, 
dialogamos acerca da importância do acompanhamento e do impulsio-
namento por parte das famílias para com os alunos(as) referente aos pro-
jetos pessoais e sobretudo, referente ao desenvolvimento dos mesmos 
sobre o desempenho das aulas e atividades realizadas pelo programa.

25/08/2021 8

Rio Grande 
da Serra 

(Plataforma 
Zoom)

-

de Parâmetro Local com as Famílias. A realização do encontro foi desen-
volvido seguindo a abordagem referente ao fortalecimento de vínculos, 
dialogamos acerca da importância do acompanhamento e do impulsio-
namento por parte das famílias para com os alunos(as) referente aos pro-
jetos pessoais e sobretudo, referente ao desenvolvimento dos mesmos 
sobre o desempenho das aulas e atividades realizadas pelo programa.

25/08/2021 5

CEU Parque 
Veredas 

(Plataforma 
Zoom)

Atividade socioeducativa com famílias e estudantes para acolhimento 
de retorno as aulas e informes sobre atividades, horário de atendimen-
to do Serviço Social, aulas presenciais e online, projeto de Parâmetro 
local e interpolos.

31/08/2021 7

Julio Prestes 
(Plataforma 

Zoom)

solicitando orientações, relatando situações, testemunhos. 

01/09/2021 13

(Plataforma 
Zoom)

Tivemos como convidada a psicóloga Keyla Reis que trabalhou o ter-
ritório e identidade cultural. Nessa atividade as famílias tinham que 

-

01/09/2021 8

CEU
Inácio 

Monteiro 
(Plataforma 

Zoom)

atividade foi abordado sobre a importância do auto cuidado que temos 
com agente no dia a dia que é diferente do cuidado que temos com ou-
tras pessoas. Foi feita a dinâmica de construção de 5 círculos e reno-
mear estes com os nomes das pessoas que amamos e colocar uma cor 

-
versa, onde podemos cada um apresentou o seus círculos e o porque. 

02/09/2021 2

Capão 
Redondo 

(Plataforma 
Zoom)

-

como os estereótipos sociais permeiam essas atividades e funções 

padrões esperados e com isso contribui para uma maternidade/pater-
nidade cheia de culpa e cobrança. Apresentamos o vídeo Vida Maria 
e após o vídeo solicitamos ao grupo que dialogassem sobre como li-

parentalidade de cada um

03/09/2021 5

Capão 
Redondo 

(Plataforma 
Zoom)

-

-
mos um debate a cerca da temática da vida das mulheres presentes.

10/09/2021 3

Pera Marme-
lo (Plataforma 

Zoom)

-
vação em tempos de caos”. Em continuidade proposta de parâmetro 
local, convidamos a psicóloga Keila Reis Para uma atividade para tra-
tar sobre o tema Auto cuidado e saúde mental, Atividade ocorreu tudo 
conforme combinado, embora houve pouca adesão dos familiares, Kei-

, e como lidar 
com sentimentos e emoções nessa momento em que estamos vivendo 

10/09/2021 7

Casa Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

um bate papo com as famílias sobre o cuidado com a saúde mental e 
-

pela Psicológa Lohaine, que dialogou sobre o que é saúde mental, o 
que é autocuidado e partilhamos como estávamos e como cada um/
uma busca realizar esse cuidado individual. 

10/09/2021 11

Casa Blanca 
(Plataforma 

Zoom)

um bate papo com as famílias sobre o cuidado com a saúde mental e 
-

pela Psicológa Lohaine, que dialogou sobre o que é saúde mental, o 
que é autocuidado e partilhamos como estávamos e como cada um/
uma busca realizar esse cuidado individual. 

10/09/2021 13

Julio Prestes 
(Plataforma 

Zoom)

-

-
ducativa foi desenvolvida de acordo com o Projeto Paramento Local, 

e Adolescentes, que tem por objetivo levar para os (as) alunos (as) 
, discutindo a importância da 

prevenção no processo de saúde mental de crianças e adolescentes. 

16/09/2021 11

CEU
Parque 
Veredas

NASF sobre a temática do Setembro Amarelo, Saúde Mental de Crian-
ças e Adolescentes. Falamos sobre a temática e a importância do auto 

a questões relacionadas a saúde mental. Atividade realizada com os 
familiares da turma da manhã.

23/09/2021 6

CEU
Parque 
Veredas

NASF sobre a temática do Setembro Amarelo, Saúde Mental de Crian-
ças e Adolescentes. Falamos sobre a temática e a importância do auto 

a questões relacionadas a saúde mental. Atividade realizada com os 
familiares da turma da tarde.

23/09/2021 15

Capão 
Redondo 

(Plataforma 
Zoom)

si, e não da criação social. Iniciamos acolhendo as participantes, logo 
na sequencia iniciamos a passar fotos de diversas mulheres em seus 
diversos padrões corporais. Passamos a indagar cada pessoa presen-

24/09/2021 3

Penha
(Plataforma 

Zoom)

-

proposta em parceria com o Centro Cultura da Penha, para falarmos 
sobre a cultura indígena da tribo Kaimbé, de Guarulhos - SP. Na ati-
vidade foram abordadas sobre a cultura indígena, seus artesanatos, 
suas danças e sobre a luta da preservação das reservas indígenas no 
Brasil. Todos alunos e familiares do período da tarde, puderam presti-
giar esse lindo encontro e aprender mais sobre a importância e o lega-
do dos índios no Brasil. 

06/10/2021 34

Penha
(Plataforma 

Zoom)

por objetivo trazer brincadeiras lúdicas entres as crianças e assim, pro-

que possibilite durante o distanciamento social, que os pais e respon-
07/10/2021 6

CEU
Vila do Sol 
(Plataforma 

Zoom)

-
-

-
-

08/10/2021 4

Capão 
Redondo 

(Plataforma 
Zoom)

-
ma, sobre as aulas online se presencial, atividades sociais propostas 
e desenvolvidas, permanência nas aulas e possíveis transferências. 

21/10/2021 5

CEU
Jambeiro

presencial. Iniciamos com a apresentação das participantes e em segui-
-

mos café coletivo e logo depois iniciamos a confecção das kokedamas. 
Cada participante construiu sua kokedama e levou como presente. 

23/10/2021 14

CEU
São Rafael 

Fizemos uma atividade socioeducativa com os responsáveis das tur-

-
vidades de fortalecimento de vínculos. Aproveitamos o encontro para 
passar informes sobre o termino do ano letivo. 

27/10/2021 13

CEU
São Rafael

Fizemos uma atividade socioeducativa com os responsáveis das tur-

-
vidades de fortalecimento de vínculos. Aproveitamos o encontro para 
passar informes sobre o termino do ano letivo. 

27/10/2021 18

Julio Prestes

está minha saúde mental neste retorno após o isolamento social.Tive-
mos a participação presencial de pais/responsáveis dos alunos e alu-
nas de violino e violão, onde conseguimos nos interagir com uma roda 
de conversa, discutimos, relatamos situações de desabafo do nosso 
dia-a-dia neste retorno para as atividades presenciais, onde estáva-
mos em isolamento social há mais de um ano e de que forma estamos 
conseguimos retornar, pensando na nossa saúde mental.Realizamos 
uma atividade manual de escrita, onde tiveram que escrever sobre dias 

10/11/2021 13

Julio Prestes 
(Plataforma 

Zoom)

-
nos e alunas de iniciação musical infantil I (manhã). Realizamos roda 
de Conversa -Como está minha saúde mental neste retorno após o iso-
lamento social. Tivemos o encontro com pais/responsáveis dos alunos 
ne alunas de iniciação musical, onde conseguimos nos interagir com 
uma roda de conversa, discutimos, relatamos situações de desabafo 
do nosso dia-a-dia neste retorno para as atividades presenciais, onde 
estávamos em isolamento social há mais de um ano e de que forma 
estamos conseguimos retornar, pensando na nossa saúde mental.

24/11/2021 12

Julio Prestes 
(Plataforma 

Zoom)

-
nos e alunas de iniciação musical infantil II (manhã). Realizamos roda 
de Conversa -Como está minha saúde mental neste retorno após o iso-
lamento social. Tivemos o encontro com pais/responsáveis dos alunos 
ne alunas de iniciação musical, onde conseguimos nos interagir com 
uma roda de conversa, discutimos, relatamos situações de desabafo 
do nosso dia-a-dia neste retorno para as atividades presenciais, onde 
estávamos em isolamento social há mais de um ano e de que forma 
estamos conseguimos retornar, pensando na nossa saúde mental.

24/11/2021 9

Julio Prestes 
(Plataforma 

Zoom)

-
nos e alunas de iniciação musical infantil I (tarde). Realizamos roda de 
Conversa -Como está minha saúde mental neste retorno após o isola-
mento social. Tivemos o encontro com pais/responsáveis dos alunos 
ne alunas de iniciação musical, onde conseguimos nos interagir com 
uma roda de conversa, discutimos, relatamos situações de desabafo 
do nosso dia-a-dia neste retorno para as atividades presenciais, onde 
estávamos em isolamento social há mais de um ano e de que forma 
estamos conseguimos retornar, pensando na nossa saúde mental.

24/11/2021 16

Julio Prestes 
(Plataforma 

Zoom)

-
nos e alunas de iniciação musical infantil II (tarde). Realizamos roda de 
Conversa -Como está minha saúde mental neste retorno após o isola-
mento social. Tivemos o encontro com pais/responsáveis dos alunos 
ne alunas de iniciação musical, onde conseguimos nos interagir com 
uma roda de conversa, discutimos, relatamos situações de desabafo 
do nosso dia-a-dia neste retorno para as atividades presenciais, onde 
estávamos em isolamento social há mais de um ano e de que forma 
estamos conseguimos retornar, pensando na nossa saúde mental.

24/11/2021 22

CEU
Meninos

“Territórios”. Encontro em conjunto com o analista de polo Henrique Oliveira 

geológico estabelecendo relação com o que foi discutido nos encontros 
anteriores sobre território, identidade, sentimento de pertença. Passa-

24/11/2021 8

CCA
Itaquera

Atividade socioeducativa de encerramento de semestre com a turma 

geral com os presentes de tudo que foi trabalhado ao longo do ano nas 24/11/2021 18

Parque 
Veredas

Atividade com crianças e adolescentes do sequencial I de coral e teoria 

-
tilo musical, o que representa e quais emoções ela faz sentir. Essa ativi-
dade teve objetivo de promover interação, conhecimento quanto os ins-
trumentos tocados, notas usadas, compartilhar sentimentos e emoções. 

24/11/2021 14

CCA
Itaquera

15h30 com a turma de violão do período da tarde. Neste encontro pro-

também falamos da importância de divulgarem e participarem das nos-

do que aprenderam neste semestre. 

25/11/2021 20

CEU
Navegantes

Atividade com famílias e estudantes dos Polos Navegantes e Vila Rubi.
-

Rematrícula. Férias Equipe de Polo 20/12/21.

25/11/2021 11

Brooklin Realizamos um acolhimento com os familiares presentes e falamos so-
bre o trabalho desenvolvido pelo serviço social durante o ano de 2021. 25/11/2021 11

Jardim
Paulistano

-
ciação Musical 1 e 2 periodo da manhã. Neste encontro proporciona-

falamos da importância de divulgarem e participarem das nossas ativi-

aprenderam neste semestre. 

26/11/2021 10

Jardim
Paulistano

-
ciação Musical 1 e 2 periodo da tarde. Neste encontro proporcionamos 

da importância de divulgarem e participarem das nossas atividades. 
-

deram neste semestre. 

26/11/2021 6

Casa Blanca

Roda de conversa - Conhecendo você com turma do INAD - perío-
do manhã. Com o intuito de realizar atividade de encerramento de 
semestre com a turma de adultos, foi feita roda de conversa com o 
jogo conhecendo você, onde cada participante retirava um número e 

vivências e se conhecerem melhor. 

26/11/2021 18

Penha
da manhã. Neste encontro proporcionamos um diálogo sobre as ações 

-

uma pequena apresentação do que aprenderam neste semestre. 

26/11/2021 14

Penha
tarde. Neste encontro proporcionamos um diálogo sobre as ações para 

pequena apresentação do que aprenderam neste semestre. 

26/11/2021 22

Jardim
Paulistano

com a turma de iniciação musical I e II do período da tarde. Realizamos 

-
sáveis presente.

26/11/2021 10

Jardim
Paulistano

com a turma de iniciação musical I e II do período da manhã. Rea-

responsáveis presente. 

26/11/2021 10

CCA
Itaquera

do turno da manhã. Conversamos com alunos e familares sobre re-

os professores do polo editaram com a participação dos alunos.

26/11/2021 31

CCA
Itaquera

do turno da tarde. Conversamos com alunos e familares sobre rema-

os professores do polo editaram com a participação dos alunos.

26/11/2021 33
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Jambeiro

Atividade socioeducativa para mulheres de todas as idades no forma-
to presencial realizada no período da manhã. Neste dia aconteceu o 
segundo encontro do evento para mulheres do polo jambeiro e co-
munidade. Este encontro teve como tema tecendo vida e construindo 
possibilidades. Neste segundo encontro dialogamos sobre o trabalho 
que desenvolvemos remunerado e não remunerado, falamos sobre a 
importância de cuidar e como cuidar da saúde mental. A importância 
da rede de apoio e de disponibilizar momentos de partilha e cuidado. 
Construímos mandalas e tudo isso regado a muita dança circular com 
a Pedagoga e Terapeuta Thamires Ribeiro.

27/11/2021 10

CEU
Parque 

Anhanguera
também falamos da importância de divulgarem e participarem das nos-

do que aprenderam neste semestre.

29/11/2021 21

CEU
Meninos

da manhã. Neste encontro proporcionamos um diálogo sobre as ações 
-

uma pequena apresentação do que aprenderam neste semestre. 

29/11/2021 17

CEU
Meninos

da manhã. Neste encontro proporcionamos um diálogo sobre as ações 
-

uma pequena apresentação do que aprenderam neste semestre. 

29/11/2021 11

CEU
uinta do Sol

Atividade socioeducativa de encerramento de semestre, avaliação, 
partilha do cotidiano dos alunos durante a pandemia, projeção dos 29/11/2021 13

Pera
Marmelo

projeto de parâmetro local voltado para o auto cuidado com os alunos 
do turno da tarde. Utilizamos o espaço para falarmos sobre os informes 

-

a continuidade em nossas atividades pedagógicas e socioeducativas. 

29/11/2021 43

Pera
Marmelo

projeto de parâmetro local voltado para o auto cuidado com os alunos 
do turno da manhã. Utilizamos o espaço para falarmos sobre os infor-

-

a continuidade em nossas atividades pedagógicas e socioeducativas. 

29/11/2021 15

Brooklin
Atividade socioeducativa de encerramento de semestre com a turma 
de Violoncelo da Professora Cleide, de Violino do Professor e do pro- 29/11/2021 19

CEU
Casa Blanca

-
ção com os alunos, apresentando o trabalho realizado pelo social ao 

-
zamos com apresentação para os responsáveis presente.

29/11/2021 13

CEU
Meninos

tarde. Neste encontro proporcionamos um diálogo sobre as ações para 

pequena apresentação do que aprenderam neste semestre. 

30/11/2021 8

CEU
Meninos

-
no e violoncelo e seus familiares. Neste encontro proporcionamos um 

importância de divulgarem e participarem das nossas atividades. Por 

neste semestre. 

30/11/2021 11

Osasco
da manhã. Neste encontro proporcionamos um diálogo sobre as ações 

-

uma pequena apresentação do que aprenderam neste semestre. 

30/11/2021 28

Osasco
tarde. Neste encontro proporcionamos um diálogo sobre as ações para 

pequena apresentação do que aprenderam neste semestre. 

30/11/2021 49

Espaço 
Aberto
Jardim 
Miriam 

A atividade aconteceu sob perspectiva dialógica, onde os participantes 

encerramos com agradecimentos e informes sobre férias, rematrícula 
e matrículas abertas para 2022.

30/11/2021 23

Espaço 
Aberto
Jardim 
Miriam 

A atividade aconteceu sob perspectiva dialógica, onde os participantes 

encerramos com agradecimentos e informes sobre férias, rematrícula 
e matrículas abertas para 2022.

30/11/2021 10

CEU
Casa Blanca

online com a turma teoria e coral do período da tarde. Realizamos ativida- 30/11/2021 13

CEU
Alvarenga

com apresentação para os responsáveis presente.

30/11/2021 3

CEU
Rosa

da China

Neste dia, foi realizada as apresentações de encerramento das turmas 
de Iniciação Musical Infantil e Adulto, nos formatos on-line e presencial 
e atividade socioeducativa de encerramento. Além da apresentação 
foi realizado um momento de conto. A história contada foi da OBAX. 

várias aventuras. OBAX é uma menina sensível, mas de poucos ami-

ninguém acredita que sua história seja verdadeira. A pequena aventu-

belíssimas ilustrações remete aos costumes das comunidades locais. 

30/11/2021 3

CCA
Itaquera

Atividade socioeducativa e apresentação de encerramento de semestre 
com a turma de iniciação musical para adultos. O professor Rodrigo re-
cebeu e editou um vídeo dos alunos que estão fazendo as aulas na mo-
dalidade síncrona. Passou algumas orientações institucionais a respei-

30/11/2021 7

CEU
Vila Curuçá

Nesta data foi realizado atividade socioeducativa de Encerramento de 

do período da manhã.Ao inicio, a abertura foi realizada pela Assistente 
Social Cristiane e o encerramento pelo Professor Gabriel. No inicio con- 30/11/2021 13

CEU
Vila Curuçá

Nesta data foi realizado atividade socioeducativa de Encerramento de 

do período da tarde. Ao inicio, a abertura foi realizada pela Assistente 
Social Cristiane e o encerramento pelo Professor Gabriel. No inicio con- 30/11/2021 23

CEU
Campo Limpo

com apresentação para os responsáveis presente.

30/11/2021 14

CEU
Jambeiro

com a turma de metais do período da tarde. Realizamos atividade de 30/11/2021 18

Caieiras 1 e 2. Fechamento do ano com diálogo sobre a importância do auto 
cuidado e saúde mental.

01/12/2021 10

CEU
Jambeiro familiares pela parceria desse ano e realizar os informes necessário do 

polo, bem como ouvir sobre a avaliação do nosso trabalho em 2021.
01/12/2021 17

Penha
os temas que foram pertinentes ao longo do ano e incitamos a continui-
dade em nossas atividades pedagógicas e socioeducativas. Falamos 
sobre o que o guri preconiza, bem como a garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes e de todos assistidos deste polo. 

01/12/2021 15

Polo Participantes Atividade Local Data
CEU Parque Anhanguera, Arujá, Embu das Mulheres protagonistas 

da sociedade e de suas 
histórias.

Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência 28/09/2021

Aberto Jardim Miriam 

-
rais e afetivas

Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência 07/10/2021

CEU Jambeiro, CEU Curuçá, CEU Rosa 
da China e CEU Inacio Monteiro

música como ferramenta 
propulsora de transforma-

Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência 08/10/2021

Literatura períferica ou 

Ser, Ler e fazer 

Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência 20/10/2021

 Julio Prestes, Caieiras, Osasco e Penha A importância de Brincar Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência 20/10/2021

CEU Casa Blanca, CEU Campo
Limpo, Biritiba Mirim, CEU

Três Pontes e CEU Sapopemba
Livro da Vida Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência 22/10/2021

CCA Itaquera, CEU São Rafael, Brooklin, 
Santo André e Rio Grande da Serra O Eu o nós e a internet Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência 28/10/2021
CEU Capão Redondo, CEU Vila Rubi,
CEU Cidade Dutra, CEU Navegantes

e CEU Vila do Sol

Mover o mundo coletiva-
mente com as mãos 

Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência 03/11/2021

CEU São Mateus, CEU Casa Blanca, 
Caieras, CEU Pêra Marmelo O Futuro ta On Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência 09/11/2021
CEU Pêra Marmelo, CEU Perus, CEU Vila 
Atlântica, CEU JD. Paulistano e Mazzaropi

A arte em perspectivas 
diversas

Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência 26/11/2021

CEU
Meninos

antecedeu as apresentações de encerramento do semestre. A equi-
pe recepcionou os estudantes e familiares, passou os informes gerais, 
acolheu dúvidas e anseios dos familiares.

01/12/2021 14

CEU
Meninos

encontro de encerramento do semestre com acolhida a dúvidas dos 
estudantes e familiares, informes gerais e apresentação das (os) alu-
nas (os) de encerramento.

01/12/2021 27

Brooklin

-
,trazendo a importância do auto cuida-

do para consigo mesma . Foram dados alguns informes e realizada a 
leitura do Poema de Guimarães Rosa, “ A vida ... O que ela quer da 
gente é Coragem”.

02/12/2021 5

Brooklin

-
de. Iniciamos fazendo acolhimento e agradecendo a presença de cada 

autocuidado e da saúde mental para consigo mesma.

02/12/2021 8

Pera Marmelo do polo e diálogo sobre o autocuidado e a importância de ações que 
promovam a preservação da saúde mental.

02/12/2021 7

: -
ção entre polos se faz necessário o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendações da OMS e os 

-

acesso àqueles (as) alunos (as) que não possuem acesso à internet, seguindo sempre os protocolos sanitários 

envolveram os 44 polos do programa GURI Capital e Grande São Paulo e, no intuito de promover encontros qua-
litativos, reencontros e vivências entre alunos(as) e famílias de diferentes regiões, as atividades foram pensadas 
também através de metodologia de projeto. Isto é, todas as atividades foram desenhadas e pensadas a partir 

e público alvo. Neste sentido destacamos que, foram escritos 10 projetos com diferentes temáticas que foram 

Arte e cultura, territórios, o mundo do brincar, mundo digital, famílias, adolescência e questão de gênero. Entre 

alunos (as), a construção e sistematização dos poemas feito pelos (as) alunos (as) em um dos projetos, a apro-
-

Atividades Culturais: Para realização das atividades culturais considerando as recomendações da OMS e os 
protocolos estaduais para a pandemia da COVID-19 onde, principalmente durante o 1º e 2º quadrimestres, a 
maioria dos estabelecimentos culturais encontravam-se fechados ou indisponíveis para receber grupos de vi-

maior número de alunos(as) dos polos as equipes proporcionaram atividades no próprio polo através de telões 
instalados nas salas oportunizando o acesso àqueles(as) alunos(as) que não possuem acesso à internet, se-
guindo sempre os protocolos sanitários referente aos cuidados com a COVID-19. Apesar do formato ser remoto, 
muitas destas atividades aconteceram de maneira síncrona, isto é, os(as) alunos(as) acessavam em um horário 

tempo real. Alguns lugares visitados virtualmente foram o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Museu de Arte 
Moderna (MAM). No 3º quadrimestre, considerando a nova fase do Plano São Paulo e a retomada das atividades 
de forma presencial e, respeitando os protocolos estaduais para a pandemia da COVID-19, foi possível realizar 

que, para alguns foi possível retornar para atividades presenciais e outros ainda não. Sendo assim, foi possível 
ofertar um pouco mais de atividades e promover uma mobilização para maior adesão e alcance das ativida-
des culturais. Destacamos ainda a efetiva participação e envolvimento dos participantes. Dentre as atividades 
presenciais proporcionadas destacamos os concertos assistidos no Theatro São Pedro e as apresentações da 

programa GURI Capital e Grande São Paulo. Segue relato de uma família quanto à sua participação em uma 
 “As crianças gostaram do espetáculo. Alice adorou!!! Durante a apresentação do 

 Agradeço a oportunidade que o GURI nos propiciou. Muito obrigada” 
Mensagem Família Polo CEU DUTRA. “Muito obrigada pelos convites, estou com 40 anos e foi minha primei-

 Mensagem Fa-
mília Polo CEU DUTRA. Vale destacar que além destas ações e atividades pactuadas nas metas no Contrato 
de Gestão, a Equipe de Serviço Social realizou ao longo de 2021 mais de 2.754 atendimentos Sociais, além de 

-
mento dos (as) alunos(as) e famílias atendidas, realizar encaminhamento para a rede socioassistencial, suporte 
às equipes de polos e professores(as), participação em discussões de caso, nas reuniões de rede socioassis-
tencial em diferentes territórios e nas orientações e suporte às famílias nas demandas por elas apresentadas.

Atividades Culturais
Polo Atividade Data Local

Capão Redondo
Visita virtual, no

Theatro Municipal,
pela plataforma Zoom.

30/04/2021 16h Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

CCA Itaquera (O Polo São Rafael 
também participou desta atividade) Os Gêmeos 15/06/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Vila Atlântica Guri Vila Atlântica 15/06/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Brooklin Do antigo ao contempo-

râneo 17/06/2021 10h Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Jambeiro Clube de colecionadores 18/06/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Curuçá Os Gêmeos 18/06/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Mazzaropi Do antigo ao
contemporâneo 18/06/2021 10h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Campo Limpo Os Gêmeos 22/06/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Rosa da China Clube de colecionadores 23/06/2021 10h30 Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Casa Blanca Projeto Interações

Educativas #online. 23/06/2021 10h Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Perus 24/06/2021 10h Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Veredas Do antigo ao
contemporâneo 25/06/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
São Mateus Os Gêmeos 29/06/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Meninos 29/06/2021 10h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Pêra Marmelo Retratos 30/06/2021 10h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Inácio Monteiro Os Gêmeos 07/07/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Julio Prestes Retratos 21/07/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Paraisópolis Conhecendo o Ema Klabin 11/08/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Vila do Sol Conhecendo o Ema Klabin 19/08/2021 15h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
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Preformaster Indústria Comércio
e Serviços Ltda

CNPJ nº 09.377.899/0001-30 - NIRE 35.222.023.065
Ata de Reunião de Sócios

Data, Horário e Local: 02/03/2022, às 10hs, na sede social, na Estrada 
Municipal Juvenal Moreira de Lara, nº 715, Galpão 01, Bairro Cercadinho, 
cidade de Capela do Alto/SP, CEP 18195-000. Convocação: dispensada. 
Presença: sócia unipessoal, representando a totalidade do capital social 
da Sociedade, tudo em conformidade com o Artigo 1.072, §2º, da Lei 
nº 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil”). Mesa: Presidente, Sra. 
Viviane Paschoalini da Silva; Secretária, Sra. Dandara Paschoalini 
da Silva. Ordem do dia: Deliberar sobre a redução do capital social 
da Sociedade. Resoluções aprovadas por unanimidade: Prestados 
os esclarecimentos iniciais necessários, bem como apresentados os 
documentos pertinentes, os quais foram submetidos à apreciação 
da sócia unipessoal, foram aprovadas as seguintes resoluções, sem 
quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Aprovar a redução do capital social 
da Sociedade, que passará de R$ 6.000.000,00, totalmente integralizado, 
para o valor de R$ 4.644.745,30, portanto, uma redução efetiva de R$ 
1.355.254,70, sendo que: a redução de 1.355.254,70 será realizada com 
a proporcional redução do valor nominal das quotas, tendo em vista que o 
capital social da Sociedade é excessivo em relação ao objeto social, nos 
termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil Brasileiro. (ii) Para os 
efeitos do Artigo 1.084, §1º, do Código Civil, o arquivamento da alteração 
do contrato Social que visa a formalizar a referida redução do capital 
social, se dará no prazo de 90 dias contados da publicação da presente 
ata. (iii) Decorrido tal prazo e arquivada a alteração do contrato social de 
que trata o Item (ii) acima, o valor da redução de capital social indicado 
no item (i) acima, correspondente a 1.355.254,70, será restituído, à 
única sócia CG3 Corporate Participações Ltda., na forma da cessão 
e transferência de um crédito de titularidade da Sociedade. (iv) Aprovar 
que a Administração da Sociedade exerça e celebre todos os atos e 
negócios jurídicos adequados e necessários para os fins da redução do 
capital social, incluindo a publicação desta ata, em formato de sumário, 
no DOESP, bem como em jornal de grande circulação, na localidade 
da sede social. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado, lavrou-se a ata, a qual, foi lida, achada conforme, aprovada 
pela unanimidade dos presentes, bem como assinada digitalmente. 
02/03/2022. Mesa: Viviane Paschoalini da Silva - Presidente; 
Dandara Paschoalini da Silva - Secretária; Sócia Unipessoal: CG3 
Corporate Participações Ltda. p. Viviane Paschoalini da Silva.

KZAS Tecnologia e Investimentos Ltda.
CNPJ/ME nº 32.891.978/0001-87 – NIRE 35235459576

Resolução de Sócia realizada em 18 de fevereiro de 2022
Data, Hora e Local: Em 08/02/2022, às 11h00, na sede social da 
Sociedade, na Rua Quintana, 753, conjunto 71, Cidade Monções, São 
Paulo-SP. Convocacao e Presença: Conforme o artigo 1.072, § 2º da Lei 
10.406/2002 (Código Civil), foi dispensada a convocação tendo em vista 
a presença da única sócia representando a totalidade do capital social 
da Sociedade, KZAS, LLC, CNPJ/ME nº 35.544.120/0001-34, neste ato 
representada por seus representantes legais, (i) Eduardo Muszkat, RG nº 
6.602.805-X SSP-SP, CPF/ME nº 063.681.348-79; e (ii) Roberto Moreira 
Do Nascimento, RG nº 9.559.171-0 SSP-SP, CPF/ME nº 126.294.848-74. 
Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Muszkat, Secretário: Sr. Roberto Moreira 
Do Nascimento. Ordem do Dia: (i) deliberar e aprovar da redução do 
capital social da Sociedade; (ii) aprovar a publicação da presente ata no 
Diário Ofi cial e demais publicações na forma da lei; e (iii) autorizar a admi-
nistração da Sociedade a tomar todas as providências para efetivação das 
deliberações previstas nos itens (i) e (ii) acima. Deliberações: Neste ato 
a sócia: (i) Aprova a redução do capital social da Sociedade atualmente 
no valor de R$ 14.994.927,00 dividido em 14.994.927 quotas, de R$ 1,00 
cada uma para R$ 14.744.927,00, dividido em 14.994.927 quotas, de 
R$ 1,00 cada uma, uma redução, portanto no valor de R$ 250.000,00 que 
equivale à redução proporcional do valor de cada quota social atualmente 
no valor de R$ 1,00 para RS 0,98, sendo mantida a quantidade de quotas. 
Referida redução de capital é efetuada em virtude do capital da Sociedade 
ser excessivo em relação ao seu objeto, conforme previsto no inciso (ii) do 
artigo 1.082 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002; (ii) Aprova a publicação da 
presente ata no Diário Ofi cial e demais publicações na forma da lei, cujos 
custos serão arcados pela Sociedade; e (iii) Autoriza a administração da 
Sociedade a tomar todas as providências necessárias para a efetivação 
das deliberações previstas nos itens (i) e (ii) acima, incluindo, mas não se 
limitando, a elaboração e registro da respectiva alteração contratual da 
Sociedade de forma a evidenciar a redução ora aprovada. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente franqueou a palavra à única 
sócia, não tendo sido feito uso da mesma. Em seguida, o Presidente deu 
por suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual foi 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 18/02/2022. 
Assinaturas: Mesa: Eduardo Muszkat – Presidente; Roberto Moreira 
Do Nascimento – Secretário. Sócia: KZAS, LLC p.p. Eduardo Muszkat e 
Roberto Moreira Do Nascimento.

Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.
CNPJ/ME 00.103.582/0001-31 NIRE: 35.300.190.505

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 21/01/2022, às 10h00, na Alameda Araguaia,
3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP. Presença: Totalidade 
dos acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 e
alterações posteriores. Mesa: Yoshiaki Fujimori - Presidente da Mesa e 
Adjair da Cunha dos Santos - Secretário. Ordem do dia: Recondução 
de Membros da Diretoria. Deliberações: Após análise e discussão da 
matéria, aprovaram os presentes, por unanimidade, a recondução dos 
atuais diretores da Companhia, a saber: Fernando da Silva Schmidt, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG 3.567.331 SSP/SC, CPF/ME

1º andar, Alphaville Industrial, Barueri - SP, CEP: 06455-000; e, Diego 
David Baptista de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, RG 6.650.374-
7 SSP/PR, CPF/ME 027.074.679-01, com endereço comercial na 
Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, 440, Bloco “B”, 8º andar, 
Itacorubi, Florianópolis - SC, CEP: 88.034-050, a seus cargos de Diretor
Presidente e Diretor, respectivamente, com remuneração global no valor 
de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), para um mandato

prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, 

declaração de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que
não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei,
que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a 

o senhor presidente da mesa a seguir, que os mesmos estavam desde
já empossados em seus respectivos cargos. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi 
rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros 
societários, (a) Yoshiaki Fujimori - Presidente e Adjair da Cunha dos Santos 
- Secretário; (aa) p/ Nova Participações S.A. (Yoshiaki Fujimori e Adjair 
da Cunha dos Santos); p/ Nova Participações Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia (Carlos Orlandelli Lopes). A presente é 

Mesa: Yoshiaki Fujimori - Presidente; Adjair da Cunha dos Santos
- Secretário. JUCESP nº 88.129/22-6 em 14/02/2022 - Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Osasco Conhecendo o Mube 19/08/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Arujá Conhecendo o Ema Klabin 20/08/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Biritiba Miriam Conhecedo o Instituto
de Arte Contemporânea 20/08/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência

& Trio Allium 22/08/2021 11h Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Poá Conhecendo o Memorial 
da Resistência 23/08/2021 15h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Anhanguera Conhecendo o

Catavento Cultural 23/08/2021 11h Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Caieiras Conhecedo o Instituto de 
Arte Contemporânea 25/08/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Paulistano Conhecendo o Ema Klabin 27/08/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
Penha Conhecedo o Instituto de 

Arte Contemporânea 27/08/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Parelheiros - 29/08/2021 17h Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Jardim Míriam Conhecendo o Catavento 
Cultural 31/08/2021 14h Plataforma Zoom - Encontro 

Virtual por videoconferência
AME Osasco Duo Scherzo - Concerto 

NDC 12/09/2021 17h Theatro São Pedro
São Rafael Meu amigo bailarino 25/10/2021 14h30 CEU São Rafael

Rio Grande da Serra OS Gêmeos 27/10/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Vila Rubi OS Gêmeos 29/10/2021 10h00 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Alvarenga indígena contemporânea 09/11/2021 14h00 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Navegantes OS Gêmeos 09/11/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Embu das Artes OS Gêmeos 10/11/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Santo André OS Gêmeos 10/11/2021 15h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Guararema 10/11/2021 09h00 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Caminho do mar OS Gêmeos 16/11/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Sapopemba OS Gêmeos 16/11/2021 13h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Três Pontes OS Gêmeos 16/11/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

Cidade Dutra OS Gêmeos 23/11/2021 14h30 Plataforma Zoom - Encontro 
Virtual por videoconferência

CEU Parque São Carlos Meu amigo bailarino 30/11/2021 14h30 CEU Parque São Carlos

dias 22 de novembro e 17/12/2021 realizou-se a Pesquisa de Satisfação dos Alunos e Responsáveis do Guri, com 

pandemia, trazendo questões relacionadas aos conteúdos digitais oferecidos, às aulas e ensaios online, à adapta-
ção dos conteúdos tradicionais para o formato digital, entre outros. Da mesma maneira, a Pesquisa de Satisfação 
de Público dos Eventos dos Grupos do Guri também foi realizada pelo Instituto Datafolha e ocorreu entre os dias 
20 de agosto e 31/12/2021. O Índice de Satisfação do público dos concertos dos Grupos Artístico-Pedagógicos do 

 Equilíbrio Econômico Financeiro: 
 Despesas com cola-

Opinião da Auditoria Indepen-
dente: 

pela Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina (“Associação”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 

-

 unidade de ne-

Adiantamento diversos 31/12/2021 31/12/2020
Adiantamento de Férias (a) 597.595 35.845
Adiantamento a Fornecedores 960 -
Outros Adiantamentos 765 3.308
 599.320 39.153
(a) Alteração de critério de desconto de adiantamento de férias: A Associação passou a utilizar a partir de 
maio de 2021 o sistema de RH da empresa Benner Sistemas S/A, para o processamento da folha de pagamento. 
Este sistema possui uma parametrização para o cálculo de descontos das provisões de férias, adiantamentos e 
dos respectivos encargos sociais incidentes pelo método pró-rata, ou seja, o desconto ocorre mensalmente con-
forme o gozo das férias do colaborador. Desta maneira, caso o colaborador venha a gozar suas férias parte em 
um mês e o restante no mês subsequente, o sistema manterá um saldo a ser descontado do colaborado para 2º 
mês de gozo das férias. O sistema utilizado anteriormente era o Totvs, e as férias eram descontadas integralmen-
te quando do início do gozo, ou seja, o desconto ocorria inteiramente no primeiro mês. Como no atual sistema, o 
desconto passou a ser pró-rata, de modo que o valor da provisão de férias, adiantamentos de férias e respectivos 
encargos incidentes passaram a ter saldo maiores no ativo (adiantamentos de férias) e passivo (provisão de férias 

recursos aplicados em 2020. 
-

natureza, conforme estabelecido pelo Contrato de Gestão. O saldo do Fundo de Reserva em 31/12/2021 é de 

MEIO, além de 6 colaboradores da área Fim rateio, sendo que os gastos com esses últimos são rateados com o 
Contrato de Gestão 05/2017 - EMESP. A Associação cumpre a cota a que se refere o artigo 93 da Lei Federal nº 

Lei nº 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto 5.598/2005 - Lei do Aprendiz. A Associação também possui um 

atendimento ao Decreto nº 48.897, de 27/08/2004 e suas alterações no Decreto nº 51.286, de 21/11/2006. A As-
sociação é parte (polo passivo) em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas. A Administração, com base 
em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão 

Realizado, apresentado por esta Organização Social à SECEC nas prestação de contas quadrimestrais e anual 

-

-

o modelo de gestão típico das Organizações Sociais, o orçamento aprovado pela Secretaria deve seguir como re-

é o cumprimento das metas acordadas. Não se poderia, portanto, pretender uma vinculação rígida por parte da 

-
rísticas. Dessa forma, torna-se possível contemplar eventuais intercorrências, buscando a melhor aplicação dos 

as rubricas dos Grupos de Despesas que compõem a previsão orçamentária de 2021 do Contrato de Gestão 
-
-

-
postas pela pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, que vem produzindo 
repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e 

São Paulo, 16/02/2022. Ir. Rosane Ghedin - Diretora-Presidente.

6 - Bolsa Auxílio aos alunos dos Grupos Artístico-Pedagógicos: Visando aperfeiçoar o sistema de ensino mu-
sical, ampliar as referências pedagógico-musicais dos alunos do programa e apoiar seu desenvolvimento artístico, 
em 2021, assim como nos anos anteriores, foram oferecidas aos alunos dos grupos artístico-pedagógicos bolsa-au-

e Juvenis do Guri. Informamos que o número de alunos que participaram dos Grupos Infantis e Juvenis do Guri no 
ano de 2021 foi de 363, dos quais 276 são alunos ativos. Por diversas razões de ordem pessoal, familiar, de traba-

oferecida aos alunos dos Grupos Infantis e Juvenis se refere à ajuda para transporte e alimentação, não sendo ofere-

transporte, do número de conduções que o aluno necessita para se locomover aos locais de ensaio e/ou concertos. 
Dependendo do local do concerto, distância, horário e oferta de transporte público, além da condução normalmen-
te oferecida para o aluno chegar ao local de ensaio, que neste ano está acontecendo prédio da EMESP, Polo Júlio

das apresentações. Com relação à alimentação, há diversas modalidades, que dependem da programação artísti-

duplos, ou seja, acontecer em dois períodos - manhã e tarde. Neste caso, além do kit lanche no período da manhã 
e da tarde, é oferecida uma refeição (almoço) aos alunos. Em dias de concerto, dependendo do local e do horário, 

-

atividades dos Grupos Infantis e Juvenis do Guri. Com os novos faseamentos do Plano São Paulo e a consequen-

presencial, o que foi fundamental para a recuperação e o aproveitamento dos alunos e alunas que passaram mui-

pedagógico de alunos e alunas, uma vez que os possibilita participar de modo pleno e ativo das atividades pro-
postas. 7 - Formação e Aperfeiçoamento de Equipes: O investimento na formação permanente de todos os pro-

a compreensão e responsabilidade compartilhada com a formação humana dos alunos, para o despertar da sensi-
bilidade para a questão da inclusão social e cultural. A formação é parte integrante e fundamental da metodologia 
de trabalho adotada pela Santa Marcelina Cultura nos seus programas, especialmente no Guri. Por meio das ações 

-
pedagógico. Devido à pandemia, a maior parte das ações de capacitação foram realizadas em formato online, com 

-
los sanitários, especialmente a partir do segundo semestre de 2021, foi possível o retorno presencial de algumas 

-
ciamento social e o uso de máscaras de proteção. Mesmo tendo sido poucas as atividades presenciais, se compa-

com todas as facilidades e possibilidades que o uso da tecnologia oferece quando se trata de reunir pessoas de 
diferentes locais, os encontros presenciais têm grande valia e mérito. 8 - Desenvolvimento Institucional: Parce-
rias e Convênios : No 1º e 2º quadrimestres de 2021 não houve a realização de atividades de convênios e parce-
rias no Guri. No 3º quadrimestre, o Guri iniciou uma parceria com o Instituto Goethe para criação de um Game para
iniciação musical de alunas e alunos. O Game está em fase de criação/produção e deverá ser lançado no primeiro 
quadrimestre de 2022. Captação: A meta de captação de recursos complementares às atividades do GURI ocorre 

Plano Anuais de Atividades (Lei de Incentivo à Cultura). Pesquisa de Satisfação: Como todos os anos, entre os 
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