
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 59/2020 
AULAS ON-LINE DA EMESP TOM JOBIM DURANTE A QUARENTENA (PANDEMIA – 

CORONAVÍRUS COVID - 19)   

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,  

 

Desde o dia 18 de maio, após planejamento, orientações e reestruturação pedagógica, os(as) 

professores(as) retomaram os contatos com os(as) seus(suas) alunos(as) de forma remota para 

iniciarem com as aulas on-line. Desta forma, as atividades presenciais da EMESP Tom Jobim 

permanecem suspensas, seguindo as orientações do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da 

Cultura e Economia Criativa.  

 

No decorrer deste período, tivemos alguns feriados antecipados, dois municipais e um estadual. Sendo 

assim, completamos 15 dias de aulas on-line em nosso calendário atual. Desta forma, lembramos que 

na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, haverá aula on-line na EMESP Tom Jobim devido à 

antecipação do feriado municipal de Corpus Christi para o dia 20 de maio.  

 

Sabemos das dificuldades que todos(as) estão enfrentando nesse período de distanciamento social para 

realizarem as atividades propostas remotamente, seja por questões estruturais, dentre muitas outras. 

Sendo assim, gostaríamos de saber se todos(as) os(as) seus(suas) professores(as) da EMESP Tom Jobim 

entraram em contato e iniciaram a proposta de aula remota.  

 

Caso esse contato ainda não tenha ocorrido, pedimos por gentileza que responda a este e-mail, 

indicando o nome do(a) aluno(a) e a disciplina sem contato on-line com o(a) professor(a), para que 

possamos intermediar esse acesso. Esse contato é muito importante para darmos continuidade às aulas 

on-line da EMESP Tom Jobim. 

 

Pedimos também aos(às) alunos(as) que por algum motivo precisarem alterar os meios de 

comunicação que nos informem de imediato para mantermos o cadastro atualizado. 

  

Continuem acompanhando os eventos da Santa Marcelina Cultura em nossas redes sociais. 
 

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: 08/06/2020  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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