
 

 

SECRETARIA PEDAGÓGICA - COMUNICADO 53/2020 

PERÍODO DE REESTRUTURAÇÃO PEDAGÓGICA DA EMESP TOM JOBIM PARA 

AULAS ON-LINE (PANDEMIA – CORONAVÍRUS COVID - 19) 
 

Prezados (as) Alunos (as) e Familiares,  

A Santa Marcelina Cultura, preocupada com a transmissão do CORONAVÍRUS (Covid-19), com 

a saúde e o bem-estar de sua comunidade, seguindo as orientações do Governo do Estado e 

da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, continua tomando medidas que 

minimizem o risco do contágio. 

A partir da próxima semana, 04 de maio, os(as) professores(as) retornarão do período de 

férias e iniciarão um planejamento em conjunto com a Coordenação e Gestão Pedagógica 

para que as aulas aconteçam remotamente. Desta forma, as atividades presenciais da EMESP 

Tom Jobim permanecerão suspensas, seguindo as orientações do Governo do Estado e da 

Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Após finalização dos planejamentos 

pedagógicos para estruturação das aulas on-line, todos(as) os(as) alunos(as) serão 

comunicados e contatados por seus(suas) respectivos(as) professores(as).  

Informamos, ainda que, a EMESP Tom Jobim ainda permanecerá fechada nesse período para 

atendimento presencial ao público, incluindo agendamento de salas de estudos, ensaios, 

biblioteca, utilização de instrumentos musicais, atendimento com o departamento social, 

dentre outros. 

Durante o período de suspensão das aulas, a Santa Marcelina Cultura iniciou a programação 

on-line da EMESP Tom Jobim, #EmespEmCasa. As atividades acontecem nas redes sociais e 

contam com a participação de ex-alunos e ex-alunas, #EmespPeloMundo, e de grandes 

artistas do meio musical, #DicaDoMestre. Assistam! 

Novas orientações serão divulgadas em nossos canais oficiais de comunicação: sites e redes 

sociais. 

Aproveitamos para disponibilizar os endereços de nossas redes sociais para acompanhamento 

das atividades on-line: 

https://www.instagram.com/emesptomjobim/ 
https://www.facebook.com/tomjobimemesp 
https://twitter.com/emesp 
https://www.youtube.com/user/TJEMESP 
 

Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/ 

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

possamos ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  

Contato da Secretaria: secretaria.aluno@emesp.org.br 

Data do envio: 30/04/2020 

Atenciosamente, 

 Equipe Pedagógica 
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