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Quer Estudar Violão Sem 
Sair da Escola?

Estou oferecendo horários para 
aulas individuais dentro da Escola 
Waldorf João Guimarães Rosa. 

Entre em contato: whats (16) 98203-4930
www.instagram.com/marcopapaviolao

Abaixo falo um pouco sobre 
meus estudos e vida profissional. 

Sou violonista. Bacharel em violão 
pela USP no campus de Ribeirão 
Preto, concluí aperfeiçoamento 
em Prática Instrumental Avançada 
pela EMESP Tom Jobim em São 
Paulo e estudei violão erudito 
e popular no Conservatório de 
Tatuí. 
Educador musical a mais de 
20 anos. Lecionei na Escola 
de Artes “Francisco B. Marino” 
de Jaboticabal por 8 anos.  Em 
2006, me mudei para Ribeirão 
para me dedicar aos estudos, e 
desde então venho lecionando 
nas escolas e projetos da cidade 
como o Projeto “Kabuki”, Escola 
“Cantabile”, Conservatório “Arte 
e Som” e Escola “Ad Libitum”.
Desde 2000 trabalho com aulas 
particulares, sendo um dos focos 
a preparação para vestibulares 
de música em Universidades. 
Fui Gestor da área de Cordas 
Dedilhadas do “Projeto Guri” 
na Região de Ribeirão Preto, no 
cargo de Supervisor Educacional, 
por 8 anos, acompanhando 31 
cidades da região com o suporte 
técnico e pedagógico.
Atualmente, sou professor de 
violão na Instituição “Aparecido 
Savegnago” em Sertãozinho. 
Correpetidor do coro “Tom sobre 
Tom” com a regência de Suzana 
Samorano e coro “Dacnis” com a 
regência de Juliana Damaris.
Nas atividades artísticas, 
desenvolvo trabalho com 
artistas da cidade como duos 
com a flautista Lariça Teo, com 
o bandolinista Tiago Santos e 
atualmente com a cantora Claire 
Jézéquel.  Sou membro da “La 
Musicale” - Orquesta e Voz e 
do Grupo “ClarEtá”. Também fui 
membro da orquestra “Violões 
e Cia” de Tatuí, participando 
da gravação do CD Carinhoso, 
participei de apresentações com 
a Orquestra USP Filarmônica e 
Orquestra Sinfônica de Ribeirão 
Preto, apresentações em Sescs e 
no Projeto “Amigos da Casa” do 
Theatro Pedro II.

http://www.instagram.com/marcopapaviolao


Prefeito de Poços Recebe 
Alunos de Ribeirão Preto

Prefeito Sérgio Azevedo recebeu, em seu 
gabinete, na manhã de sexta, 16, alunos 
do terceiro ano do Ensino Médio da 
escola Waldorf “João Guimarães Rosa”, de 
Ribeirão Preto (SP). Eles realizaram uma 
entrevista com o prefeito, apresentando 
dúvidas e questionamentos levantados 
junto à população durante os quatro dias 
de visita que fizeram à cidade. 
O trabalho, coordenado pela professora 
Nicole Russo, já acontece há doze anos 
e percorreu várias cidades do interior 
de MG e de SP. “Dentro das disciplinas 
de Sociologia e Geografia, nesta viagem 
buscamos um contato maior com a 
população, para que os alunos conheçam 
a realidade local, suas dificuldades , como 
vivem, a situação econômica da cidade, 
enfim , elencamos vários aspectos do 
município. E finalizamos sempre com 
uma visita ao prefeito, para levar estas 
informações levantadas e saber como 
ele administra os diversos aspectos ”, 
informa.
Os alunos questionaram o prefeito acerca 
de assuntos como: educação, saúde, 
acessibilidade, administração financeira, 
transporte e segurança. Relataram terem 
recebido elogios às escolas públicas e ao 
sistema de saúde em geral. O prefeito 
respondeu as perguntas e explicou as 

dificuldades em administrar uma cidade 
numa época de crise, ressaltando o 
período em que o governo do Estado 
deixou de repassar recursos, gerando 
uma dívida de R$ 100 milhões para Poços.
“É uma dificuldade que apenas o 
prefeito sente na pele. Administrar uma 
prefeitura em desequilíbrio financeiro, 
e ainda num período em que o Estado 
bloqueia os repasses, foi muito difícil. 
Agora os repasses voltaram ao normal, 
mas a dívida que ficou será paga em 
30 parcelas, a partir do ano que vem. 
Isso tudo gerou dificuldades enormes 
para que administrássemos a cidade, 
sem paralisar nenhum serviço. Como 
engenheiro, priorizei obras estruturais, 
aquelas mais necessárias à cidade como 
um todo. Dentro de um período de crise, 
trabalhamos com prioridades”, ressaltou 
o prefeito.
Os 14 alunos, que foram acompanhados 
também pelo professor Willian Storti, 
visitaram os pontos turísticos, fizeram a 
trilha do Cristo, conheceram cristalerias, 
as Thermas e se encantaram com as 
pessoas. Toda a experiência vivida na 
cidade irá gerar um relatório de cada 
grupo e uma conclusão final. Uma cópia 
será enviada ao prefeito no final do 
bimestre.

Fonte: https://
afolharegional.com/?url=in
cio%2Fregiao%2Fprefeito-
de-poos-recebe-alunos-de-
ribeiro-preto
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Agenda

Agosto

24: Festa dos Ventos
24 e 25: Curso Livre de Pedagogia Curativa

Setembro

7: Independência do Brasil
14 e 15: Curso Livre de Pedagogia Curativa
20: Festa da Primavera Ensino Fundamental
20 a 22: Seminário de Pedagogia Waldorf
21: Festa da Primavera Educação Infantil
23: Reunião Conselho de Pais
30: Micael - Comemoração Interna


