Aulas

Aulas com o Joe

Certamente o ensino é assunto serio para o guitarrista Joe Moghrabi. Atuando
profissionalmente no ensino de musical em Conservatório desde 1981, ele diz: “Fazer parte da
evolução de novos talentos é uma segunda arte”. A didática de Joe tem alto teor de soluções
práticas em suas próprias metodologias (Joe Guitar Pró, Guitar Secrets e Stuff Book), se o
aluno tem como objetivo tocar, não faltarão assuntos... - da técnica ao repertório passando pela
teoria, se necessário.

Aulas Presenciais

O aluno possui várias opções para estudar com o Joe, nas três linhas de métodos
desenvolvidos pelo guitarrista o estudante encontrará o método "Joe Guitar Pró" que tem uma
teoria resumida com a aplicação prática em playbacks de vários estilos em vários níveis. No
método "
Guitar
Secrets
" o aluno que já toca e não conhece a teoria poderá trabalhar o lado teórico aliado a exercícios
de técnica no nível intermediário e avançado. No método "
Stuff Book
" Joe organizou os assuntos escalas exóticas e acordes para uma visão simples da aplicação
destes pontos. Logicamente alguns alunos procuram o Joe para melhorar a identidade já
existente portanto não são necessários os métodos descritos acima, pode-se montar um
cronograma próprio para os alunos avançados.
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Estas aulas presenciais são em dois locais, na residência do Joe (estúdio próprio) em Mogi das
Cruzes, o preço é R$600,00 a cada 4 aulas ou na escola EM&T - unidade Jabaquara, as
informações podem ser obtidas pelo tel. 11 5012 2777.

Aulas pela Internet

Desde 1998 Joe tem alunos pela internet com diversos níveis e estilos. No início esta opção
era praticada por estudantes que não tinham condições para vir morar em SP e ter aulas
presenciais. Hoje a situação é diferente, pois, estas aulas continuam ajudando os alunos com
as mesmas dificuldades de locomoção e aos que têm dúvidas com determinado assunto. Estas
aulas podem ter dois formatos:

1º) Curso programado pelo estudante junto com o Joe em que emails são enviados para o
aluno semanalmente, dentro do cronograma elaborado por ambos, o preço é R$ 320,00 a cada
4 aulas.

2º) Aulas pelo Skype. Neste formato o aluno pode ter um curso programado para toda semana
ou uma espécie de plantão de dúvidas onde os assuntos que o estudante quer saber serão
vistos de forma objetiva, o preço deste formato é R$ 170,00 por aula.
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Para você obter detalhes com relação a montagem do cronograma didático, grade horária e
etc... Por favor envíe-nos um email, preenchendo o formulário na área "Fale Conosco"
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