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APRESENTAÇÃO
Prezado (a) aluno (a) e familiares dos Grupos Infantis e Juvenis, 
sejam muito bem-vindos e bem-vindas a temporada 2020. É uma 
alegria ter vocês conosco.

Os grupos artístico-pedagógicos foram criados com o objetivo de 
contribuir com a formação musical de alunos e alunas do GURI 
CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO, dando-lhes a oportunidade de 
vivenciar a experiência de palco e de prática coletiva. 

Assim, para nossa organização durante o período de atividades, 
apresentamos a seguir algumas orientações e regras de 
funcionamento que irão contribuir e facilitar a rotina dos ensaios, 
bem como, a sua efetiva participação em toda a temporada.   

Pedimos atenção de todos e todas na leitura, e permanecemos ao 
dispor para dúvidas e esclarecimentos. 

Guri Capital e Grande São Paulo
Santa Marcelina Cultura
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1. HORÁRIO DOS ENSAIOS

• A lista de presença ficará disponível em frente à sala de ensaio “tutti” de cada 
grupo até às 09h15.
• Após este horário, o (a) aluno (a) que não assinar a lista deverá dirigir-se à sala 503 
para justificar o atraso diretamente com o (a) Assistente Social e, então, assinar a 
lista, caso autorizado.
• O (a) aluno (a) que deixar de justificar seus atrasos ficará com falta, o que implicará 
no saldo da próxima recarga do seu bilhete de transporte.
• As faltas consecutivas sem justificativa levarão ao cancelamento da vaga no grupo.
• A assinatura da lista é pessoal e intransferível.

2. LISTA DE PRESENÇA

Início das atividades: 08/02/2020
Período de recesso: 04/07/2020 à 03/08/2020 
(exceto os grupos que estarão em intensivo)
Encerramento das atividades: 12/12/2020

Horário: 08h30 às 12h 
Chegada: 08h30 - Assinar a lista de presença e preparar-se para o início do ensaio.
Início do ensaio: 09h
Intervalo: O intervalo é de 20 minutos, devendo ser respeitado.

• A participação do (a) aluno (a) do Guri Capital e Grande São Paulo nos Grupos 
Infantis e Juvenis está diretamente vinculada ao Polo. Caso o aluno seja cancelado no 
Polo será consequentemente cancelado nos Grupos Infantis e Juvenis.

• Pedimos atenção e cuidado com os atrasos – tolerância de 10 minutos.
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FEVEREIRO MAIOMARÇO ABRIL JUNHO

RECESSO

04/07 
Término dos 
ensaios dos GIJ 

05/06 
Emenda de 
Feriado do Dia 
do Trabalho 
NÃO HAVERÁ 
ENSAIO 

JULHO

11/04
Feriado Páscoa 
NÃO HAVERÁ 
ENSAIO

08/02 
Acolhimento 
Início da 
Temporada 
2020

22/02
Feriado Carnaval 
NÃO HAVERÁ 
ENSAIO

13/06 
Emenda de Feriado 
Corpus Christi 
NÃO HAVERÁ 
ENSAIO 

15/02

29/02 28/03 24/04 23/05

27/06

30/05

16/05

09/05

06/06

20/0621/03

14/03

07/03

18/04

04/04

AGOSTO NOVEMBROSETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO

9. CALENDÁRIO DOS ENSAIOS - 2020

19/09

15/08

22/08

29/08

12/09

05/09

26/09

21/11 
Emenda de Feriado
NÃO HAVERÁ 
ENSAIO 

17/10

10/10

03/10

24/10

31/10

28/11

14/11

07/11 05/12

12/12 
Término dos
ensaios dos GIJ

08/08 
Início dos 
ensaios dos GIJ
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*Importante consultar agenda de concertos que foi entregue dia 15/02



• Todos (as) os (as) alunos (as) receberão o Cronograma da Temporada 2020 com 

os horários de chegada, passagem de som e horário dos eventos, anteriormente à 

realização dos mesmos.

• Todos (as) os (as) alunos (as) deverão portar o RG ou documento de identificação 

nos dias de evento/concerto.

• Os responsáveis deverão autorizar a participação do (a) aluno (a) para os eventos e 

concertos da Temporada 2020.

• O documento de autorização será entregue aos respectivos responsáveis e nele 

será descrito também as informações de todas as atividades do ano.

• Para todos os concertos e eventos que ocorram em local afastado, o transporte 

será realizado por meio de ônibus fretado pelo Guri Capital e Grande São Paulo.

8. CONCERTOS E EVENTOS 3. JUSTIFICATIVAS DE ATRASOS E AUSÊNCIAS 

Será oferecido Kit Lanche durante os ensaios, distribuído de acordo com a carga 
horária dos ensaios, conforme descrito:

• Ensaio em horário normal – cada aluno (a) terá direito a 1 Kit Lanche por ensaio.
• Ensaio em horário estendido (até 14h) – cada aluno (a) terá direito a 1 Kit Lanche 
reforçado.
• Ensaio Duplo (até 16h30)  – cada aluno (a) terá direito a 2 Kits Lanche e 1 almoço 
para o período.

4. KIT LANCHE

• Caso o (a) aluno (a) necessite chegar mais tarde ou sair mais cedo, o (a) mesmo 
(a) deverá informar os (as) professores (as) e preencher o devido formulário de 
justificativa.
• As faltas devem ser justificadas por escrito, no formulário. Recomenda-se 
comunicar a falta com antecedência, caso não seja possível, a justificativa deverá 
ser realizada no ensaio posterior à falta, no local do ensaio ou no Polo.
• A justificativa deverá ser apresentada para a Equipe do Serviço Social responsável 
pelos GIJs, e caso avaliem ser necessário, o (a) aluno (a) será convocado (a) para 
realizar Atendimento Social.
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• Em caso de qualquer ocorrência com o bilhete (danificado, perda ou roubo) o (a) 
aluno (a) precisará solicitar o cancelamento do mesmo, junto à SPTrans.
• Esse procedimento é de inteira responsabilidade do (a) aluno (o) e poderá ser 
realizado pelo telefone 156 ou em postos de atendimento da SPTrans.
• A ocorrência deverá ser informada também para a equipe dos Grupos Infantis 
e Juvenis. Terão direito os (as) alunos (as) que residirem há mais de 2 km do local 
do ensaio, os casos específicos, serão avaliados pela Equipe do Serviço Social.

• A recarga será realizada diretamente nos cartões que os mesmos já possuem, 
por meio da empresa VB Serviços. Caso os (as) alunos (as) não possuam o bilhete 
deverá emitir nas empresas de transporte de sua região.
• Os bilhetes são de uso exclusivo para as atividades dos Grupos Infantis e Juvenis.
• Os bilhetes serão carregados com o valor exato para que o (a) aluno (a) esteja 
presente em todas as atividades previstas para seu respectivo grupo.
• Serão realizadas 4 (quatro) recargas até o fim da temporada de 2020.
• Caso o (a) aluno (a) falte a alguma atividade prevista para seu respectivo grupo, 
o valor carregado será descontado no próximo depósito ou crédito.
• Os (as) alunos (as) com até 12 (doze) anos de idade e os que completarem 13 
(treze) anos durante o ano letivo, terão direito ao bilhete para 1 (um) acompanhante, 
caso necessitem.

*Caso haja mudança de endereço no decorrer do ano, os (as) alunos (as) devem 
apresentar um comprovante de residência para que possa ser reajustada a tarifa de 
transporte.

5.1 ORIENTAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O BILHETE ÚNICO

• Todos os instrumentos utilizados nos ensaios e concertos serão disponibilizados 
pelo Guri Capital e Grande São Paulo. 
• Caso queiram, os (as) alunos (as) poderão utilizar os seus instrumentos 
particulares, sendo de sua inteira responsabilidade o cuidado e manuseio do 
mesmo.
• Partituras também serão disponibilizadas pelo Guri Capital e Grande São Paulo.

• CADA ALUNO (A) TERÁ DIREITO À CAMISETA DOS Grupos Infantis e juvenis, a 
qual será utilizada preferencialmente nos ensaios. A este uniforme dá-se o nome de 
“camiseta de ensaio”.
• A camiseta de ensaio – branca, de algodão, mangas curtas e logomarca dos Grupos 
Infantis e Juvenis – é um importante recurso de identificação dos (das) alunos (as) 
do Guri Capital e Grande São Paulo nos locais de realização, arredores dos ensaios 
e outros eventos.
• O uso da camiseta é importantíssimo e amplamente recomendado.
• Cada aluno (a) terá direito a um figurino para uso exclusivo nos concertos dos 
Grupos Infantis e Juvenis. 
• A utilização do uniforme completo é obrigatória em todos os eventos dos Grupos 
Infantis e Juvenis.
• Caso o (a) aluno (a) não estiver devidamente uniformizado (a) no dia do evento, 
não poderá participar do evento/concerto.

1.Camisa/Camiseta  2.Tênis  3.Calça  4.Saia  5.Cardigã

• Caso o (a) aluno (a) tenha qualquer problema com o uniforme, deverá avisar a 
equipe dos Grupos com antecedência mínima de 2 (duas) semanas antes do 
concerto agendado.

5. VALE-TRANSPORTE* 
BILHETE PERSONALIZADO / VALE-TRASPORTE COMUM

7. INSTRUMENTO E PARTITURA

6. FIGURINO
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