
PARABÉNS! Você está na primeira turma da Maratona Beethoven. Vou deixar aqui 
algumas orientações gerais para aprimorar sua experiência com o curso. 

1) Como você já sabe, nossas aulas online serão sempre às terças-feiras, das 20:00 
às 21:30, ao vivo. Por isso, horas antes de cada aula, cheque sua caixa de email para
ter certeza de que recebeu o link para acesso à sala virtual. IMPORTANTE: Você
sempre receberá o link para a aula e demais comunicações através de meu email 
contato@thiagosantos.mus.brcontato@thiagosantos.mus.br. Esse é o nosso principal meio de contato. 
Pode me escrever através desse endereço para o que você precisar durante o curso. 

2) Após cada aula, você receberá, também por email, outro link com a gravação da 
mesma. Note que esse link É SEU, é uma aula pela qual VOCÊ pagou. Por isso, por 
favor não compartilhe em suas redes sociais. Assim, você estará não apenas 
preservando o meu trabalho em preparar algo exclusivo para você, como também 
valorizando o investimento que você fez. 
  
3) No dia da primeira aula, vou criar um grupo exclusivo da turma no Telegram
para dobrar nossos meios de comunicação. Assim, você poderá receber os links e 
demais materiais pelo Telegram antes mesmo do email. Por isso, eu recomendo que
você baixe gratuitamente o aplicativo - se é que você já não tem e participa do Canal 
Bebendo o Concerto!   

4) Traga sempre material para anotar durante as aulas e, preferencialmente, use 
fones de ouvidofones de ouvido para melhorar sua experiência com a escuta das Sinfonias. 

5) Meu compromisso com você é oferecer uma experiência única de escuta das 9 
Sinfonias de Beethoven. Por isso, caso aconteça de minha parte qualquer 
imprevisto técnico ou pessoal gravíssimo que atrase ou impeça qualquer uma 
das aulas, tenha certeza de que haverá reposição/compensação de maneira que, se 
não todos, pelo menos a maioria da turma possa participar ao vivo.

6) Se você tiver qualquer dúvida ou problema com relação à Maratona, desde a inscri-
ção até a última aula, não hesite em me contactar pelo email acima ou pelo grupo do ção até a última aula, não hesite em me contactar pelo email acima ou pelo grupo do 
Telegram (a partir do início do curso).

7) Prepare-se para começar a escutar as 9 Sinfonias de Beethoven de um jeito novo! 

Obrigado pela companhia e até breve. 
 

Com o Maestro Thiago Santos


