
 
 

SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 45/2020 

VISITA À RÁDIO CULTURA – 18 DE MARÇO ÀS 14H30 – ALUNOS (AS) EMESP TOM 

JOBIM DO PROFESSOR MARCO PRADO 

Prezados(as) Alunos(as), 

Informamos aos(às) alunos(as) do Professor Marco Prado, conforme convite informado 

anteriormente, que está confirmada a visita à Rádio Cultura no dia 18 de março às 14h30. 

Para organização do transporte, que levará os(as) alunos(as) ao local, por favor, solicitamos que 

confirmem a participação até as 09h do dia 13 de março. Alunos(as) menores também precisam 

encaminhar autorização do responsável. 

Sendo assim, os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail para confirmação da participação até as 

09h de amanhã dia 13/03/2020 para o endereço eletrônico: secretaria.aluno@emesp.org.br  

Nas solicitações por e-mail, deve-se informar o nome completo do(a) aluno(a), R.G. e a 

data de nascimento. Ressaltamos que o convite é restrito aos alunos e alunas da EMESP. 

ATENÇÃO: O ônibus sairá da EMESP às 14h e os(as) alunos(as) precisam chegar até as 

13h30 para embarque e organização com o Prof. Marco Prado. 

Alunos(as) menores de idade precisam preencher o formulário de autorização anexo ao comunicado e 

enviar por e-mail preenchido e assinado pelo responsável legal até amanhã, 13/03/2020 as 09h. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

- Os(as) alunos(as) devem apresentar o R.G. para identificação na entrada na Rádio Cultura; 

- Ressaltamos que o convite é restrito aos alunos e alunas da EMESP. 

 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos ajudá-

lo(a) da melhor maneira possível. 

 

Contatos da Secretaria EMESP:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

Data de envio: 12/03/2020                                                                                  

Atenciosamente,   

Equipe Pedagógica. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO USO DE TRANSPORTE 
(Autorização para participação de crianças e adolescentes em eventos, espetáculos públicos e 

ensaios) 

 

Eu, ___________________________________________________________________________ (Nome 

completo do responsável legal), portador(a) da cédula de identidade R.G. nº _______________________, órgão 

expedidor ____________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº __________________________, domiciliado 

no Município de __________________________________, onde resido na 

______________________________________________________________________ (Endereço completo), 

responsável por ____________________________________________________________ (Nome completo 

da criança/adolescente), portador(a) da cédula de identidade RG nº _____________________ (Documento da 

criança/adolescente), nascido(a) aos ____/____/______, de quem sou ______________________ (Grau de 

parentesco/responsável), do(a) aluno(a) regulamente matriculado(a) no curso 

_________________________________________________________ da Escola de Música do Estado 

de São Paulo – Tom Jobim / Santa Marcelina Organização Social de Cultura, AUTORIZO o(a) mesmo(a) 

a participar da visita à Rádio Cultura em 18/03/2020, às 14h30, na Fundação Padre Anchieta - Centro 

Paulista de Rádio e TV Educativas, Rua Cenno Sbrighi, 374 - Água Branca na Cidade de São Paulo, e a 

utilizar o transporte com saída da EMESP às 14h e retorno previsto às 17h, que neste ato me foi 

apresentada, integra e faz parte deste TERMO DE AUTORIZAÇÃO. Declaro ter pleno conhecimento de 

que poderão ocorrer alterações na referida programação e, neste caso, novos anexos de programação 

com minha assinatura, integrarão este TERMO DE AUTORIZAÇÃO para todos os efeitos e fins legais. 

Como expressão da verdade e do meu consentimento, firmo o presente. 

____________________________, _______ de ________________________ de 2020. 

(Local e data da assinatura do documento) 

                                                                               Telefone de contato:_______________________________ 

 

 ______________________________________ 

Assinatura da mãe/pai ou responsável legal, com indicação de um telefone para contato 


