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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 152/2022 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – MUNDO BITA SINFÔNICO – ORQUESTRA 

PETROBRAS SINFÔNICA – 17 DE JULHO – 17h – TEATRO BRADESCO 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 50 (cinquenta) 

ingressos para o evento Mundo Bita Sinfônico – Orquestra Petrobras Sinfônica no Teatro Bradesco, 

no dia 17 de julho às 17h. 

 

 
 

A união da música clássica com a animação. Para a criançada e toda família, a Orquestra Petrobras Sinfônica leva a 

Brasília, como parte da série BeBeethoven, o concerto de lançamento do álbum Mundo Bita Sinfônico. O programa 

conta com 15 canções com arranjos sinfônicos de sucessos como “Fazendinha”, “Viajar pelo Safari” e “Trem das 
Estações”, assinados por Ivan Zandonade. Os sons dos bichos, o apito do trem e outros efeitos característicos das 

músicas do Mundo Bita foram recriados com os próprios instrumentos da orquestra. Valorizar cada instrumento e 

sua interação com os diversos naipes foi um dos propósitos desse conjunto de arranjos. 

“Foi uma honra criar arranjos para as lindas e delicadas canções do Chaps Melo, criador do Mundo Bita, um sucesso 

entre as crianças, papais e mamães. Acredito que para muitas famílias este concerta seja a primeira experiência com 

o fascinante mundo dos timbres de uma orquestra”, conta Zandonade. 

 

CLIQUE AQUI PARA FAZER A SOLICITAÇÃO DOS INGRESSOS 
 
 O formulário estará disponível para acesso até às 9h do dia 08/07 (6ª feira). As solicitações serão 

atendidas por ordem de recebimento da resposta no formulário e serão disponibilizados até 03 ingressos 

por pessoa. NÃO HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO E RESERVA DE INGRESSOS POR E-MAIL OU 

PRESENCIAL.  

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L1r9h2xeEkGhsZttll9YD5PCvZCcBxdOoTvUQvLWe7RUM0laTkZSM1RFRzdKNUZJOUhCTERSWjhLRi4u
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TEATRO BRADESCO: Bourbon Shopping São Paulo - Rua Palestra Itália, 500 - Loja 263, 3° Piso - Perdizes 

DIA: 17 de julho (Domingo) 

HORÁRIO: 17:00 

DURAÇÃO: 50 minutos 

CLASSIFICAÇÃO: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou 

responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam. 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO, ENTRE NO SITE: 

https://petrobrasinfonica.com.br/  

 

Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  

Contatos da Secretaria:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

          

Data do envio: 06/07/2022,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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