
 
 

1980 - Iniciou seus estudos musicais no
instrumento trompa, com o professor Mario
Sérgio Rocha;
1984 - Ingressou na Orquestra Sinfônica de
Campinas;
1985 - Tornou-se 1º trompista na Sinfônica de
Campinas;
Ganhou prêmios nos concursos jovens solistas
das OSESP, OSPA e OSJMSP;
1988 a 1997 - Tocou na OSESP, neste período teve
ampla atuação em grupos de câmara e -
apresentações diversas;

1997 - Ingressou na Orquestra Jazz Sinfônica do
Estado de São Paulo e na Sinfonia Cultura,
orquestra da Fundação Padre Anchieta;
1998 -Começa seus estudos de regência, além de
fazer arranjos para a Sinfonia Cultura. No final
deste ano estreia como maestro à frente das
orquestras Jazz Sinfônica e Sinfonia Cultura e
começa a escrever arranjos orquestrais;
Desde 2002 tem produzido diversos arranjos
para a Orquestra Jazz Sinfônica, tanto para sua
série de assinaturas como para seus outros
projetos;
2004 - Teve aulas de regência orquestral com Ira
Levin. Atuou como coordenador musical e
maestro de Big Band do CEU Cidade Dutra e
maestro de Big Band do CEU Perus, tendo
realizado diversas apresentações com os grupos
além de produzir vários arranjos;



 
 

2005 - Foi maestro assistente da Orquestra
Filarmônica de São Bernardo do Campo, além de
tornar-se maestro adjunto da Orquestra Jazz
Sinfônica do Estado de São Paulo, cargo que
ocupa até hoje.
2006 a 2008 - Produziu e apresentou programas
musicais nas Rádios Cultura AM e FM.
2009 - Termina seu mestrado na ECA-USP, com o
tema: “O Carinhoso de Cyro Pereira: Arranjo ou
Composição?”.
A partir daí, tem produzido diversas palestras e
ministrado cursos sobre história da música
ocidental e sobre a evolução da música
orquestral popular no Brasil.
2010 - Faz sua estreia internacional, com dois
concertos na Itália. Adriana De Serio, crítica
do jornal local escreveu: “Prado revelou um
gestual essencial e incisivo, síntese de um
refinado background cultural e de uma
profunda sensibilidade artística.” Neste ano
rege o musical “Bixiga – Um Musical na
Contramão”, e por esta participação foi
indicado aos prêmios “Prêmio Shell de Teatro
2010” e o “3º Prêmio da Cooperativa Paulista de
Teatro”, ambos na categoria Música.
Desde 2010 tem ministrado cursos de
Orquestração e palestras sobre temas musicais.
Em 2012 torna-se Maestro Adjunto da Orquestra
Jazz Sinfônica.


