SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 179/2018
ENCONTRO DE CORAIS 2018 DA EMESP TOM JOBIM NO CLUBE HEBRAICA – 21/10/2018 –
INFORMAÇÕES GERAIS
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,
Seguem informações importantes sobre o dia do evento. Sendo assim, solicitamos a gentileza de que
todos verifiquem os itens abaixo descritos e, caso fiquem com dúvidas, por favor, entrem em contato
com a Secretaria Acadêmica para esclarecimentos.
DATA DA APRESENTAÇÃO – Entrada Franca
Data: 21/10/2018 (próximo Domingo)
Horário: 12h00
Local: Clube Hebraica (R. Hungria, 1000 – Pinheiros)
ENSAIO GERAL
Data: 21/10/2018 (Domingo)
Horário: 09h00
Local: Clube Hebraica (R. Hungria, 1000 – Pinheiros)
Após o ensaio, será servido um lanche a todos os participantes.
TRAJE
 Calça jeans, camiseta ou camisa lisa (sem estampas);
 Todos deverão ir trocados para o evento, visto que no local não haverá camarim disponível
devido à quantidade de participantes.
TRANSPORTE – ÔNIBUS
 Os(as) alunos(as) que confirmaram o uso do transporte da EMESP até o Clube Hebraica devem
chegar à Escola até as 08h00, visto que os ônibus sairão pontualmente às 08h15. Como o ensaio
está programado para iniciar às 09h00 no Clube Hebraica, não atrasaremos a saída dos ônibus;
 Os ônibus não farão paradas em estações de metrô ou em outros locais além do trajeto
especificado (EMESP – Clube Hebraica – EMESP).
 Os ônibus pararão na rua lateral do Clube (Alameda Gabriel Monteiro da Silva) para o
desembarque e embarque.
 Atenção: Os(as) alunos(as) que irão direto ao Clube Hebraica devem chegar às 09h para o ensaio
obrigatório.
DOCUMENTAÇÃO
 Para liberação da entrada no Clube Hebraica, faz-se necessário que todos os participantes estejam
munidos de documento oficial com foto (R.G. ou Passaporte ou Carteira de Trabalho).
 Os acompanhantes de alunos menores de idade só poderão entrar no horário do ensaio se
tiverem enviado o nome completo e o nº do R.G. à Secretaria Acadêmica. Também é necessário
que estejam munidos de algum documento oficial com foto para liberação da entrada (R.G. ou
Passaporte ou Carteira de Trabalho).
Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Pedagógica para que
possamos ajudá-lo(a) da melhor maneira possível.
Contatos: (11) 3221-0750 / (11) 3585-9889
secretaria.aluno@emesp.org.br

Data do envio: 18/10/2018
Atenciosamente.

Equipe Pedagógica

