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Este curso foi pensado de
forma a contemplar uma

visão mais ampla da música,
da flauta e da relação ensino-

aprendizagem.
 

Neste primeiro módulo os
conteúdos ligados à técnica e à
linguagem serão trabalhados a
partir do repertório de choro.



O curso tem pré-requisitos?
 

Não. O repertório de choro é
geralmente bastante exigente

tecnicamente, porém as músicas
escolhidas abarcam diferentes
níveis técnicos. Mesmo quem

está começando no instrumento
poderá aproveitar para

aprofundar o contato com esse
universo musical tão rico.

 
 

*Se você estiver em dúvida se esse curso é
pra você, me escreva e pensamos juntos no

seu caso individualmente!



O que está incluído?

8 aulas de 1h30 (ao vivo)*

grupo exclusivo no Whatsapp

grupo de Facebook

partituras, exercícios, referências

discográficas e bibliográficas**

acompanhamento individual semanal

Aluno ativo

Aluno ouvinte

8 aulas de 1h30 (ao vivo)*

grupo exclusivo no Whatsapp

grupo de Facebook

partituras, exercícios, referências

discográficas e bibliográficas**

*todas as aulas serão realizadas ao vivo e, posteriormente, disponibilizadas

aos alunos.

**o material incluso ficará disponível durante a realização do curso.



Calendário

Aula 1 

Aula 2

Aula 3

Aula 4

5 fev

12 fev

19 fev

26 fev

Aula 1 

Aula 2

Aula 3

Aula 4

12 mar

19 mar

26 mar

2 abr

Às sextas |  15h30
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*no dia 5 de março não haverá aula



2x de 189,00 (total de 378,00) - alunos ativos

2x de 99,00 (total de 198,00) - alunos ouvintes

Para inscrições efetuadas até o dia 22/01/2021 

2x de 219,00 (total de 438,00) - alunos ativos

2x de 109,00 (total de 218,00) - alunos ouvintes

Para inscrições efetuadas após o dia 22/01/2021 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PELO
LINK!

 
https://forms.gle/LfuBejWuq7UNXDnj7

Valores



Se você tiver qualquer dúvida
sobre o curso me escreva e eu
te conto mais sobre as aulas,

metodologia, conteúdo,
pagamento, etc.

 
maimoraes2@gmail.com

 
E se quiser conhecer meu
trabalho como flautista e

professora:
 

www.maiaramoraes.com
youtube/maiaramoraes1


