
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 54/2020  

INÍCIO DAS AULAS ON-LINE DA EMESP TOM JOBIM E ATENDIMENTO DA 

SECRETARIA ACADÊMICA, DURANTE A QUARENTENA (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.  

 

Desde o dia 04 de maio, os(as) professores(as) retornaram do período de férias, sendo assim iniciaram 

um planejamento em conjunto com a Coordenação e Gestão Pedagógica para que as aulas aconteçam 

remotamente a partir de 18 de maio. 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. Conforme orientações pedagógicas, os(as) professores(as) iniciaram os 

contatos com os(as) alunos(as) para saberem como estão passando pelo período de isolamento social, 

e entenderem juntos qual será a melhor forma de acesso individual para realização das atividades on-

line. Aguardem os contatos dos(as) seus(suas) professores(as) e, por gentileza respondam. Esse contato 

é muito importante para darmos continuidade às aulas. 

 

Durante o período de quarentena, a Secretaria Acadêmica permanecerá com o atendimento on-

line no endereço de e-mail: secretaria.aluno@emesp.org.br e no portal do aluno – Aluno@Net, 

disponível no site da EMESP Tom Jobim: www.emesp.org.br. As solicitações de requerimentos também 

estão disponíveis no Aluno@Net. Todas as informações recebidas por e-mail ou solicitações de 

requerimentos serão respondidas o mais rápido possível para atendê-los(as) com mais eficácia e clareza.   

 

Também permanecem disponíveis os contatos do SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário 

para atendimento on-line, de segunda a sexta-feira das 10h às 16h, por meio do celular 11.98888-9868 

e e-mail: sau@santamarcelinacultura.org.br, e do Departamento de Serviço Social, por meio do 

e-mail: social@emesp.org.br. 
 

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.  
 

Acompanhem a programação on-line da EMESP Tom Jobim nas redes sociais, #EmespEmCasa. As 

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

artistas do meio musical, #DicaDoMestre. Assistam!  

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: 12/05/2020  

                                                                                                                       Atenciosamente,   

                Equipe Pedagógica 
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