
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 62/2020 
ATUALIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM A EMESP TOM JOBIM  

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,   

  

Neste período de distanciamento social, lembramos da importância de manter os dados cadastrais de 

alunos e alunas atualizados, para que professores e professoras consigam manter o contato e dar 

continuidade às atividades on-line, e também para que a secretaria acadêmica continue transmitindo as 

informações de forma eficaz. 

 

Aos alunos e alunas do 1° Ciclo e 2° Ciclo dos Cursos de Formação, pedimos por gentileza que os 

responsáveis enviem e-mail para solicitar alteração, quando necessário, para o endereço eletrônico da 

secretaria: secretaria.aluno@emesp.org.br, indicando o nome do(a) aluno(a) e os dados que devem ser 

alterados para que possamos atualizar o cadastro. 

 

Para os alunos e alunas do 3º Ciclo do Curso de Formação, do 4º Ciclo dos Cursos de Especialização 

e dos Cursos Livres, solicitamos que acessem o portal do aluno, Aluno@Net no site da EMESP 

(www.emesp.org.br) e atualizem as informações dos meios de comunicação (telefone para contato e e-

mail), sempre que houver alteração dos dados. Caso prefiram, também podem enviar os dados 

alterados para o endereço eletrônico da secretaria: secretaria.aluno@emesp.org.br e faremos as 

devidas atualizações. 

 

Segue abaixo o link do COMUNICADO 11/2020 com o passo a passo de acesso ao portal do aluno, 

Aluno@Net com todas as orientações se necessário: 

http://emesp.org.br/comunicados-emesp-2020/comunicado_011_2020_alunonet/  

 

Caso estejam com dificuldades de contato com algum professor(a), pedimos por gentileza que 

respondam 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 este acesso. Esse contato é muito importante para 

darmos continuidade às aulas on-line da EMESP Tom Jobim. 

 
Lembramos que durante todo o mês de julho, seguiremos com as atividades on-line. Desta forma, não 

haverá interrupção nas aulas.  

 

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 ajuda-

lo(a) da melhor maneira possível.    

  

Contato da Secretaria:    

secretaria.aluno@emesp.org.br                                                          Data do envio: 02/07/2020 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
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