Q&A projetos

MPT
1. Quem pode participar?
Crianças e jovens com vontade de se transformar pela música.
2. Qual idade?
8 e 9 anos para musicalização e a partir de 10 anos para os instrumentos
3. Como faço a inscrição?
As inscrições serão feitas preenchendo um formulário que estará disponível no site da SCAR de
22 a 24 de fevereiro. Mas atenção! Antes de fazer a inscrição é preciso assistir a live que
explica todos os detalhes do projeto. Ela acontece dia 22/02, às 19h e o vídeo ficará disponível
para assistir durante todo o período de inscrição.
4. Precisa pagar?
Não, o projeto é totalmente gratuito graças ao patrocínio das empresas Duas Rodas, Flexível,
Indumak, Nanete Têxtil e WEG por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da
Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.
5. Quando começam as aulas?
A partir de 08 de março de 2021
6. Que horas acontecem as aulas?
As aulas acontecem no período da manhã ou da tarde, de acordo com a modalidade.
7. Posso escolher qualquer modalidade?
Sim, pode escolher uma modalidade e três aulas complementares, que são: Educação Musical
(teoria musical), Prática de Conjunto e Canto Coral
8. Todos que se inscrevem conseguem participar?
A inscrição não garante a participação do candidato. A quantidade de selecionados dependerá
do número de vagas para o ano de 2021.
9. Como escolhem os alunos?
Todos os inscritos passarão por uma avaliação que leva em consideração renda familiar, idade,
e disponibilidade de horário.
10. Preciso me comprometer com as Apresentações do projeto?
Sim. O aluno precisa estar comprometido com as apresentações realizadas pelo projeto.

Mais Dança
1. Quem pode participar?
Crianças e jovens de Jaraguá do Sul e região com vontade de viver a arte da dança!
2. Qual idade?
De 8 a 21 anos
3. Como faço a inscrição?
As inscrições serão feitas preenchendo um formulário que estará disponível no site da SCAR de
18 a 21 de fevereiro. Mas atenção! Antes de fazer a inscrição é preciso assistir a live que
explica todos os detalhes do projeto. Ela acontece dia 18/02, às 19h e o vídeo ficará disponível
para assistir durante todo o período de inscrição.
4. Precisa pagar?
Não, o projeto é totalmente gratuito graças ao patrocínio das empresas Duas Rodas, Malwee,
Nanete Têxtil, WEG e Zanotti por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da
Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.
5. Quando começam as aulas?
A partir de 1º de março de 2021.
6. Que horas acontecem as aulas?
As aulas acontecem no período da manhã ou da tarde. 2 vezes por semana.
7. Posso escolher qualquer modalidade?
Sim, mas depende da disponibilidade de vagas das turmas.
8. Todos que se inscrevem conseguem participar?
A inscrição não garante a participação do candidato. A quantidade de selecionados dependerá
do número de vagas para o ano de 2021.
9. Como escolhem os alunos?
Todos os inscritos passarão por uma avaliação que leva em consideração renda familiar, idade,
e disponibilidade de horário.
10. Preciso me comprometer com as Apresentações do projeto?
Sim. O aluno precisa estar comprometido com as apresentações realizadas pelo projeto.

