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Rede: 563/21 

Data: 23/08/2021 

Assunto: INSCRIÇÕES DO PROGRAMA DESCUBRA A ORQUESTRA NA SALA 

SÃO PAULO 

 

Senhores Diretores, 

 

Informo a todos que as inscrições do Programa Descubra a Orquestra  

na Sala São Paulo estarão abertas até o dia 25/08/2021.  

O Programa Descubra a Orquestra é um programa de iniciação musical dedicado a 

estudantes e professores de escolas públicas, particulares e instituições beneficentes, 

com realização da Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Secretaria Especial da Cultura — 

Ministério do Turismo — Governo Federal. 

 

Como se inscrever?  

O Processo Seletivo para o Programa Descubra a Orquestra na Sala São Paulo ocorre 

semestralmente, e podem participar escolas estaduais, municipais, particulares e 

instituições beneficentes. Seguindo as medidas de contenção à propagação da Covid-

19, o projeto oferecerá especialmente este ano uma versão digital. As escolas e 

instituições interessadas deverão se inscrever exclusivamente pelo site, por meio do 

link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_PlR2pz-

xHNUSiQGxWRHZi_CBqQQaos58wCJ4SjiY8f4cA/viewform 

 

Neste modelo digital, será permitido ao professor se inscrever por apenas uma escola, 

porém cada escola poderá inscrever um número ilimitado de professores. 

  

Cursos:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_PlR2pz-xHNUSiQGxWRHZi_CBqQQaos58wCJ4SjiY8f4cA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_PlR2pz-xHNUSiQGxWRHZi_CBqQQaos58wCJ4SjiY8f4cA/viewform
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- Curso “Música Coral” (voltado à prática Coral) 

- Curso de “Percussão Corporal”  

- Curso “Rodas, Festejos e Aprendizados Musicais De coloniais” 

- Curso “Música Orquestral -  Mozart” 

 

 Processo de seleção e resultado  

 

Os professores inscritos passarão pelo Processo de Seleção realizado a partir dos 

seguintes critérios de classificação: 

 

• Ordem do número de inscrição;  

• Disponibilidade dos cursos oferecidos. 

 

O resultado do processo de seleção será divulgado no 

http://www.osesp.art.br/home.aspx da Osesp até o dia 01 de setembro, às 18h. 

Os professores aprovados receberão o Comprovante de Matrícula nos e-mails 

cadastrados, indicando todas as datas das atividades que deverão realizar. Em caso 

de dúvida sobre a aprovação da inscrição, a escola ou professor podem entrar em 

contato por e-mail (educacionais@osesp.art.br), antes da data de início das atividades. 

Matrícula Para efetivação, o professor selecionado deverá responder o e-mail com o 

comprovante de matrícula, confirmado sua participação e anexar uma foto e cópia 

simples do CPF e RG ou CNH.  

 

Não há cobrança de taxa de inscrição ou matrícula.  

 

Para esclarecimentos ou dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: 

educacionais@osesp.art.br 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a PCNP Priscila Leme através do e-mail 

priscilaleme@prof.educacao.sp.gov.br   

http://www.osesp.art.br/home.aspx
mailto:educacionais@osesp.art.br
mailto:educacionais@osesp.art.br
mailto:priscilaleme@prof.educacao.sp.gov.br
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Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 


