
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA - COMUNICADO 60/2020 

ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO ACADÊMICO DA EMESP TOM JOBIM 

(PANDEMIA 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. 

No decorrer dos últimos meses, a Escola de Música do Estado de São Paulo - EMESP Tom Jobim tem 

seguido todas as solicitações e diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado e pela Secretaria de 

Estado da Cultura e Economia Criativa, respeitando o isolamento social e atendendo virtualmente aos 

alunos e alunas, assim como toda a comunidade. 

Devido a todas as alterações ocorridas em nossas atividades e cronograma de aulas, informamos que 

ajustes estão sendo feitos no calendário acadêmico da EMESP Tom Jobim. Sendo assim, suspendemos 

as avaliações do primeiro semestre anteriormente programadas para o período de 15 a 27 de junho 

de 2020, e manteremos todas as datas até o final do mês com aulas on-line. 

Informamos também que daremos continuidade às aulas on-line durante todo o mês de julho. Desta 

forma, não haverá interrupção nas atividades até o final do ano letivo. Novos comunicados serão 

enviados posteriormente para que possam acompanhar as fases e processos pedagógicos da EMESP 

Tom Jobim durante o período de distanciamento social. 

O Manual do Aluno de 2020 também será adaptado para atender as modificações acadêmicas do ano 

letivo vigente. 

Aproveitamos para comunicar que uma nova programação de eventos on-line estará disponível a 

partir de julho a todos alunos, alunas e a comunidade.  

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

Informamos ainda que a EMESP Tom Jobim permanece fechada nesse período para atendimento ao 

público, incluindo agendamento de salas de estudos, ensaios, biblioteca, utilização de instrumentos 

musicais, atendimento com o departamento social, dentre outros. 

Novas orientações serão divulgadas nos nossos canais oficiais de comunicação: sites e redes sociais. 

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

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

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br


 
Data do envio: 15/06/2020 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
 


