
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 69/2020  

7ª REVIRADA MUSICAL DA EMESP TOM JOBIM – SEMANA DE 

APRESENTAÇÕES ON-LINE DE ALUNOS(AS) E PROFESSORES(AS) 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

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. 

Informamos que realizaremos a 7ª edição da Revirada Musical EMESP no mesmo período definido 

em nosso calendário acadêmico, ou seja, de 21 a 26 de setembro, entretanto, neste ano será na versão 

on-line. 

Nesta semana as aulas on-line estarão suspensas, assim toda comunidade da EMESP Tom Jobim poderá 

acompanhar a programação. 

Importante: São os(as) Professores(as) da EMESP Tom Jobim que deverão informar à 

Coordenação Pedagógica da EMESP os nomes dos alunos(as) e dos grupos que tem interesse 

em participar. Os vídeos da Revirada Musical serão todos gravados e se possível entregues já editados, 

portanto, caso tenha interesse, orientamos que converse com o(a) seu(sua) Professor(a). Precisamos 

receber o nome dos(as) alunos(as) interessados até o dia 31/07. 

O repertório não deve ultrapassar 10 minutos, posteriormente informaremos aos Professores 

como os vídeos deverão ser enviados. 

Contamos com a participação de cada um de vocês. Momentos de integração e troca de experiências são 

fundamentais para que possamos construir uma Escola integrada com boa música, seja ela popular, erudita, 

acústica, elétrica, moderna, antiga, etc. 

COMPARTILHEM:  #ReviradaMusical  #EmespEmCasa 

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/ 

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 

      

Santa Marcelina Cultura                   

   Data do envio: 17/07/2020  

                  Atenciosamente,   

                Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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