
 
 

SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 138/2019 

INÍCIO DAS AULAS DO 2º SEMESTRE 2019 
 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 
 

Seguindo nosso calendário anual, informamos o cronograma de atividades que serão realizadas na                    

1ª semana de aula do 2º semestre letivo: 

 

29 DE JULHO 

 

- Início das aulas do 2º semestre. 
 

29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO  
 

- Cursos Regulares (Formação e Especialização): a entrega do Boletim Escolar aos(às) alunos(as), 

será realizada pelos(as) professores(as) de instrumento nos dias e horários das aulas; 

 

- Cursos Livres: o Boletim Escolar estará disponível para consulta e impressão no site da EMESP na 

página do(a) aluno(a) a partir de 29 de julho (www.emesp.org.br). 

 

ATENÇÃO: CARTEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO 

- A identificação do(a) aluno(a) nas dependências da EMESP é feita exclusivamente com o uso da 

carteirinha; 

- Solicitamos aos(às) alunos(as) que tiraram a foto que retirem a carteirinha com os inspetores na 

primeira semana de aula. 

 

ATENÇÃO: ALUNOS(AS) QUE UTILIZAM INSTRUMENTOS DA EMESP NAS AULAS 
 

- A retirada dos instrumentos só poderá ser realizada após entrega do formulário preenchido pelo(a) 

aluno(a) e autorizado pelo(a) professor(a) de instrumento, na Secretaria Acadêmica; 

- Para retirada dos instrumentos na Central de Equipamentos o(a) aluno(a) deve apresentar a carteirinha 

de identificação da EMESP. 

 

HORÁRIOS DE AULAS – ALUNO@NET 

- No portal do(a) aluno(a), chamado de Aluno@Net o(a) aluno(a) poderá realizar a consulta da 

grade de horários, calendário das aulas, entrada de requerimentos, entre outras opções. 

 

Acesso ao Aluno@Net :  

1º passo: Acessar a página da EMESP [http://www.emesp.org.br] 

2º passo: Clique no link alunos, localizado no lado esquerdo superior da página. 

3º passo: Clique em Aluno@Net, localizado no menu do lado esquerdo da página. Automaticamente 

o(a) aluno(a) será redirecionado(a) à página onde digitará o número de registro da matrícula da EMESP e 

a senha. 

 

Sejam bem-vindos(as)!  

 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Pedagógica 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: 26/07/2019 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica EMESP 

http://www.emesp.org.br/
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

