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Apresentação 

A Musicando apresenta para as escolas interessadas em ampliar seu espaço e 

serviços para seus alunos o Núcleo Musicando. Um Projeto de implantação de 

um Centro Musical dentro da escola 

O Projeto contempla a implantação da estrutura física e pedagógica com 

administração total da Musicando. Levamos até o espaço escolhido, todos os 

equipamentos, instrumentos, material pedagógico exclusivo Musicando e 

professores habilitados em seus instrumentos para lecionar os cursos oferecidos 

pela Musicando 

Vantagens 

Além de ser um diferencial, a escola oferece aos alunos e pais o conforto de ter 

uma unidade do Núcleo Musicando dentro da escola, com descontos nas 

mensalidades exclusivas para os alunos, além de poder contar com todo o 

conforto e segurança na hora de escolher uma escola de musica com qualidade 

para seus filhos, sem precisar tirá-los do seu ambiente escolar 

Cursos 

Violão – Guitarra – Baixo – Teclado – Piano – Bateria – Canto Violino – Cavaco 

As aulas 

As aulas serão ministradas semanalmente no espaço da escola e serão em 

grupos de acordo com a idade e nível de cada aluno 

Todos os nossos cursos são apostilados com materiais desenvolvidos 

exclusivamente pela Musicando e reconhecidos pela Ordem dos Músicos do 

Brasil 
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Sala de aula 

A Musicando montará um estúdio de música na sala escolhida com 

equipamentos de áudio e todos os instrumentos para os alunos utilizarem nas 

aulas e mesmo após as aulas para ensaios e treinos (ficando disponível para uso 

dos alunos) 

Exclusividades Musicando 

A Musicando apresenta semestralmente o Recital Musicando em palco com 

som e iluminação profissional (a partir da hora que os alunos estiverem prontos 

para tal) 

Ainda tem a Coletânea Musicando onde alunos gravam uma música nos nossos 

estúdios e são inclusos na Coletânea Musicando gravada anualmente 

Poderão participar dos workshops promovidos pela Musicando que sempre traz 

um grande músico da atualidade como kiko Loureiro (Banda Angra), Juninho 

Afram (Oficina G3), Isabeh (grande ícone da Técnica Vocal Black) entre outros   

Mensalidades 

Os alunos terão descontos especiais e serão isentos de taxas de matérias e 

matrículas 

As mensalidades serão pagas diretamente para a Musicando combinado com os 

pais/responsáveis, através de contrato de prestação de serviço 

Contatos 

Entre em contato com a Musicando hoje mesmo e implante este diferencial na 

sua escola e saia na frente 

Fale com o Prof. Joel S Costa. Diretor e Coordenador dos cursos Musicando 

Tel.: (11) 2955-5215 – 2362-4895  - www.produtoramusicando.com.br  
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