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 • Conheça melhor a professora 

A professora Mirka da Pieva tem sua formação em piano pelo Conservatório Carlos 
Gomes do Rio Grande do Sul, Bacharelado em Piano pela Universidade Federal de 
Santa Maria, Especialização em Pedagogia do Piano pelo Conservatório Brasileiro de 
Música e Mestrado em Práticas Interpretativas/Piano pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Foi vencedora de diversas competições nacionais de piano e apresentou-
se em várias cidades do Rio Grande do Sul. Foi também solista da Orquestra Sinfônica de 
Santa Maria e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Há 7 anos reside no Rio de 
Janeiro, onde já apresentou-se em duo com os sopranos Maíra Lautert e Gisele Diniz, e 
com o tenor Vinicius Kirchhof e o Clarinetista Tiago Tavares. Atualmente dedica-se 
integralmente a sua paixão: o ensino do piano. Mirka tem alunos de todas as faixas 
etárias e sua filosofia de ensino baseia-se na criação de uma relação afetiva positiva com 

a música através de uma abordagem descontraída e pelo uso de jogos, atividades musicais 
e repertório variado. A professora também promove eventos como, masterclasses, cursos, workshops e recitais 
temáticos, onde os alunos têm a oportunidade de fazer música em conjunto com outros colegas da mesma faixa 
etária. Mirka é fluente em Inglês e está apta a ensinar nesse idioma. 
 

 • Sobre as aulas 

As aulas deverão ser realizadas na residência do aluno*, com a frequência de uma ou duas vezes por semana.  A 
duração recomendada de acordo com as faixas etárias é a seguinte: 

 
Alunos de 4 - 8 anos: 30 minutos  
Alunos de 9 - 12 anos: 45 minutos 
Alunos de 13 anos em diante: 45 minutos ou 1 hora 
 

*Atualmente a professora atende aos seguintes bairros: Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Gávea e Jardim 
Botânico. 

 

 • Cronograma e Reposições 

    
O cronograma prevê aulas de janeiro até dezembro, com recesso de duas semanas 

na segunda quinzena de julho e de dezembro, período este que não será cobrado do 
aluno. 
No caso de falta ou indisponibilidade da professora em efetuar alguma aula, cabe a 
mesma avisar o aluno. A aula será recuperada em seu tempo integral em um horário 
pertinente ao aluno e ao professor, sem ônus ao aluno. Em caso de impossibilidade do 
aluno em repor a aula, esta será descontada no valor do mês seguinte. 
Tendo em vista que o aluno reserva um horário fixo semanal para as aulas, o que de 

certa forma funciona como uma contratação para o tempo da professa para aquele horário específico, pede-se evitar 
cancelamentos. A professora trabalha com seus horários em capacidade total e só terá possibilidade de repor em 
horários de alunos que por ventura desmarcarem. Por isso, caso precise faltar, pede-se a gentileza de avisar com pelo 
menos, uma semana de antecedência, ou a aula não será recuperada. Caso o aluno avise com antecedência menor 
que uma semana, a aula será cobrada e não haverá possibilidade de reposição.  Em caso de feriados, caberá a 
professora e ao aluno acharem uma solução de bom senso.  
Caso o aluno decida parar de fazer as aulas, pede-se que avise com pelo menos um mês de antecedência. 
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 •  O Aprendizado Musical 
O aprendizado musical é possível a todos, desde que haja ensino adequado, 

esforço por parte daquele que aprende e apoio da família.  
A professora compromete-se a levar para as aulas materiais e formas de 

ensino que propiciem o aprendizado, que estimulem e motivem o aluno.  
O Aluno deve separar, pelo menos, 5 dias da semana com horários fixos para 

praticar no instrumento e  realizar outras atividades propostas.   
Aos pais cabe a importantíssima tarefa de dar suporte, contratando os 

serviços da professora, monitorando a prática em casa, oferecendo um instrumento em 
boas condições em ambiente calmo e sem perturbações, ajudando nas tarefas e 
incentivando a participação nos recitais e projetos anuais.  

 

Considerações importantes: 
 1. A professora leva tempo para estabelecer uma relação de confiança com o aluno e, por isso, qualquer comentário de 

teor negativo por parte dos pais com relação ao rendimento de seu filho, deve ser feito em particular e nunca na 

presença do mesmo.  Durante o semestre a professora enviará aos pais um feedback por e-mail sobre o rendimento do 
aluno e também instruções de como os pais podem auxiliar no estudo em casa.  

 2. Caso seja identificado que o aluno esteja demonstrando pouco interesse nas aulas por um período considerável de 

tempo, será indicado que o aluno troque de professor. Caso o aluno desmarque aulas com frequência e apresente 

desinteresse, falta de comprometimento e rendimento muito abaixo do esperado para sua faixa etária, comportamento 

inadequado ou antissocial durante as aulas, a professora reserva-se ao direito de descontinuar as aulas. 

 

 

 • Material de Aula 
 � Um caderno de música (pautado), que pode ser comprado em qualquer papelaria; 

 � Um caderno de desenho ou pasta para organizar o material extra (para alunos de 4 a 8 anos somente); 
 � Uma pasta para guardar as partituras; 

 � Lápis, borracha, caneta, tesoura e cola; 
 � Livro(s) - Após avaliação do nível de conhecimento musical do aluno a professora indicará um ou mais livros 
a serem adquiridos, a princípio, dois por ano; 

 � Agenda - No primeiro dia de aula do ano a professora entregará ao aluno uma agenda que deverá ser 
usada para controle de pagamento, agendamento do estudo semanal, marcação de recitais, ensaios e 
anotação das tarefas da semana; 

 � Um piano em boas condições de uso;   
 � Aparelho de som portátil que possa ser usado durante as aulas. 
 
 

 • Instrumento Musical 

Se você ainda não tem um instrumento em casa, considere a possibilidade de investir 
inicialmente, na compra de um teclado com as seguintes características: 5 oitavas, com 
sensibilidade e pedal. Compre também um suporte de altura ajustável. Você pode 
procurar na internet ou visitar lojas de instrumentos musicais.  

Se quiser fazer um investimento num instrumento mais completo e durável, adquira 
um piano eletrônico ou acústico novo ou usado. Converse com a professora a respeito. 

 
 
 

 
 

AAAAlunolunolunoluno    

Prof.Prof.Prof.Prof.    PaisPaisPaisPais    
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 • Na Internet   

A professora tem um blog com informações sobre as aulas e eventos. O objetivo principal é manter os pais 
atualizados com as novidades e também permitir que os alunos tenham um “ponto de encontro”. O ensino de 
piano com aula individual é por si só uma atividade um tanto quanto solitária. A ideia do blog é proporcionar um 
local de troca entre os alunos, onde eles possam conhecer e interagir com os colegas de mesma faixa etária, saber 
do repertório que cada um está fazendo durante o semestre, acessar partituras, assistir a vídeos dos colegas 
tocando, ver e ouvir as composições de outros alunos, e participar de atividades e desafios musicais. O endereço é: 

  
http://mirkaprofedepiano.wordpress.com 

 
Depois de iniciar as aulas o aluno receberá uma senha de acesso para usar o blog e deverá enviar uma foto de 

rosto para ser incluída junto com o seu grupo etário.  
 
 
 

, 

 • Investimento            

    
 � Como as aulas acontecem em domicílio, os valores levam em consideração a distância 

com relação a residência da professora e a do aluno cobrindo o tempo e o gasto com transporte. 

 � O valor da hora aula será reajustado anualmente, sempre no mês de Janeiro. 

 � O pagamento será realizado na primeira aula do mês e a quantia cobrirá o 

valor do mês inteiro. 

 � Para meses que possuam 5 semanas, o valor não será afetado, porém, as aulas extras serão contadas pelas 

semanas de recesso no mês de julho e nos feriados de Natal e ano novo, em dezembro ou ainda para outros 

feriados ao longo do ano. 

 � Na efetuação do pagamento, cabe a professora emitir recibo ou controle impresso especificando o mês, os dias das 

aulas e o valor do pagamento. 

 � Membros da mesma família que fazem aulas em horários consecutivos têm 10% de desconto no valor total. 

 
Tabela de Valores – até dezembro de 2014 

 

 
 

TEMPO  

DE  
AULA 

 
 
 

VALOR MENSAL 
(4 aulas por mês) 

 
1 hora R$ 420,00 

45 minutos R$ 330,00 
30 minutos R$ 220,00 

 


