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GUIA PRÁTICO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA 

EMESP TOM JOBIM – AGOSTO 2021 

Caros(as) Alunos(as), Familiares e Responsáveis 

Como sabem, fomos surpreendidos pela pandemia de COVID-19 desde março de 2020. Estivemos 

no epicentro de uma crise de saúde pública mundial que mudou nosso convívio familiar, social e 

nossa rotina de aulas e atividades da EMESP Tom Jobim. 

Este momento, exige de cada um de nós a criação de novos hábitos e comportamentos. Em 2020, 

estivemos todos e todas com aulas à distância, buscando formas criativas de levar aos nossos alunos 

e alunas possibilidades de formação, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos. 

Em maio de 2021 começamos a primeira etapa de retomada das aulas presencias do ano letivo. 

Agora, iniciamos o segundo semestre com a segunda etapa de retorno das nossas atividades 

presenciais em agosto. Para tanto, compartilhamos com vocês ações que colocamos em prática 

para preparar um ambiente saudável e uma maneira segura dos professores e das professoras 

ministrarem as suas aulas, observando e respeitando os protocolos de segurança publicados pelas 

autoridades brasileiras e internacionais. 

Nas páginas a seguir, vocês verão o resultado de muita dedicação e trabalho da Comissão de 

Retorno criada pela Santa Marcelina Cultura para avaliar, planejar e buscar alternativas seguras, 

cautelosas para o nosso plano de retomada, sempre pensando no bem-estar de cada um de nossos 

alunos e alunas. 

Nosso olhar reflete o cuidado com o aluno e a aluna desde a sua saída para a EMESP 

Tom Jobim até a volta em segurança para o seu lar. 

É importante que vocês conheçam detalhadamente as regras e práticas de higienização, nossos 

protocolos de segurança, distanciamento social, as mudanças em nossas atividades e as adaptações 

que teremos nos ambientes administrativos, nas salas de aula, nos polos de Ensino e nos teatros. 

Este guia será aprimorado em cada nova fase que estivermos e será reenviado para cada uma e um 

de vocês. Esperamos que todas estas medidas sejam seguidas à risca para garantir a saúde e a 

segurança de cada um (a) de nós. 

Contamos com vocês nesse novo desafio! 
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RETOMADA DAS ATIVIDADES 

Chegou a hora de retornarmos às atividades presencias na EMESP Tom Jobim do segundo semestre 

de 2021. Sendo assim, temos a responsabilidade de zelar pela saúde dos (as) nossos (as) alunos 

(as), docentes, colaboradores (as) e comunidade. 

Na segunda etapa de retorno, permanecemos com aulas de instrumentos que sejam possíveis o 

uso de máscara, sempre respeitando o limite de pessoas por salas de aula. Todos os protocolos 

de segurança estabelecidos pelas autoridades e pelo Plano São Paulo   serão respeitados. 

 

QUEM AINDA NÃO PODE                   VOLTAR ÀS AULAS PRESENCIAIS DA EMESP TOM JOBIM 

 Alunos e Alunas que fazem parte do grupo de risco, ou que estejam com sintomas de 

COVID-19. 

Importante: Pessoas com sintomas de COVID-19 devem buscar orientação médica e 

permanecer com aulas remotas até que a suspeita seja descartada. Essa também é a orientação 

para o (a) aluno (a) que teve contato com alguém com COVID-19. 

 

QUEM PODE VOLTAR ÀS AULAS PRESENCIAIS NESTA PRIMEIRA ETAPA 

Aluno (a) que não se encaixa na categoria acima descrita está apto (a) a voltar às aulas presenciais. 

Seguiremos gradualmente e inicialmente com aulas que sejam possíveis o uso obrigatório de 

máscaras pelos alunos e alunas. Nessa primeira etapa de retomada, iniciaremos com as aulas 

individuais de instrumento presenciais que possam ser tocados de máscara. Sendo assim, os 

instrumentos de sopros e canto ainda permanecem remotamente. 

 

As aulas individuais de instrumentos e cursos que iniciam presencialmente nesta primeira etapa 

são: acordeão, bandolim, bateria, cavaquinho, composição, contrabaixo acústico 

erudito, contrabaixo acústico popular, contrabaixo elétrico, cordas dedilhadas 

barrocas, cravo, guitarra, harpa, percussão erudita, percussão popular, piano erudito, 

piano popular, vibrafone popular, viola caipira, viola erudita, violão erudito, violão 

popular, violão 7 cordas, violino, violino barroco, violoncelo e violoncelo barroco . Assim 

que possível retomaremos com aulas de canto e sopros.  

 

Além dos cursos de Regência Coral e Academia do Theatro São Pedro, as aulas 

individuais de instrumentos de sopros e canto que permanecem online nesta primeira 

etapa serão: canto barroco, canto erudito e popular, canto barroco, clarinete erudito 
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e popular, eufônio, fagote, flauta doce barroca, flauta transversal erudita e popular, 

oboé e oboé barroco, saxofone erudito e popular, traverso, trombone erudito e 

popular, trombone baixo erudito, trompa, trompete erudito e popular e tuba. 

 

MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Todos (as) os (as) alunos (as) deverão passar por triagens diárias antes de acessar às dependências 

das suas atividades. Haverá um colaborador da Instituição responsável por aferir a temperatura 

corporal e verificar o uso correto de máscara em todos (as). 

Caso seja constatada temperatura de 37,5 ºC ou mais*, o (a) aluno (a) não poderá ingressar na 

EMESP Tom Jobim. Neste caso, será comunicado ao (à) professor (a) do (a) aluno (a), à 

Coordenação e Gestão Pedagógica para as devidas providências e orientações. 

* Conforme orientações da OMS Organização Mundial da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, 

valor de 37.5 Cº é considerado estado febril e febre a partir de 37.8 Cº, portanto, casos suspeitos 

para COVID-19. 

 

USO DE ÁLCOOL GEL 

Instalamos na recepção e/ou na sala de espera um totem com álcool gel de acionamento com os 

pés, para que todos (as) possam higienizar as mãos ao chegar à EMESP Tom Jobim. Durante, e após 

o horário de aula, também disponibilizamos o álcool gel em todos os andares do prédio para uso 

constante.  

Importante: A higienização das mãos com a utilização de álcool gel a 70% possui a mesma eficácia 

que a água e o sabão. Recomendamos, portanto, especial atenção para a correta higienização das 

mãos. 

 

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS  

A Santa Marcelina Cultura informa que o uso de máscaras é obrigatório durante todo o momento 

em que alunos (as) e acompanhantes estiverem na EMESP Tom Jobim. Sendo assim, somente 

poderão acessar às dependências da Instituição aqueles que estiverem fazendo uso dessa proteção. 

Tal procedimento permanecerá vigente durante todo o período.  A higienização das máscaras é de 

responsabilidade pessoal de cada aluno (a). 
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MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 

Máscaras descartáveis serão disponibilizadas somente para prestadores de serviços e visitantes que 

necessitem acessar às nossas dependências. Esses também serão orientados que, no futuro, sua 

entrada não será permitida, caso não cumpram com o uso da proteção. 

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Nesse momento, o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e pela Secretaria Estadual de Saúde é de no mínimo 1,5 m entre pessoas. Desta forma, para a 

retomada gradual das atividades, foram revistos os layouts das salas de aula, deixando espaço entre 

as pessoas, considerando a metragem de cada sala e o posicionamento do (a) professor (a) do (a) 

aluno (a) e equipamentos necessários para realização da aula.  As aulas foram pensadas de acordo 

com a metragem de cada sala e da estrutura necessária para realização das atividades propostas. 

É importante ressaltar que não poderá haver alterações nos layouts estabelecidos nas salas de aula. 

Exemplo de distanciamento social e divisão nas salas de aula. Fique atento! Devemos respeitar a 

distância entre as pessoas com no mínimo 1,5 metros. 

Importante: É extremamente importante manter a distância mínima de 1,5 m de seu professor 

(a) nas salas de aula e em todas as dependências da Instituição, além de evitar aglomerações. 

Contaremos com a colaboração de todos e todas. 

 

HIGIENE NAS SALAS DE AULA 

O protocolo de limpeza/higienização das salas de aula foi intensificado e deverá ser feito pela equipe 

da limpeza antes e após as aulas: pisos, mesas, cadeiras, balcões, armários, portas, maçanetas, 

janelas, dentre outros.  

 

UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS 

Para a utilização dos BANHEIROS, a entrada deverá ser limitada a no máximo 02 (duas) pessoas 

por vez. 

 

ELEVADORES E ESCADAS 

Os elevadores devem ser utilizados preferencialmente por pessoas com mobilidade reduzida. O 

elevador deve ser limitado a no máximo 01 (uma) pessoa por vez. Poderá haver restrição de uso. 

Respeite a indicação de distanciamento mínimo de 1,5m sinalizada no piso enquanto espera sua 

vez.  

Atente-se para as sinalizações de fluxo das escadas. Elas serão divididas em escadas para subida e 

escadas para descida. 
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Importante: Recomendamos a utilização de escadas. Não esqueça de higienizar as mãos com 

água e sabão e/ou álcool gel 70% após utilizar o corrimão. 

 

PORTAS DE ACESSO À EMESP TOM JOBIM  

Para que não ocorram encontros e aglomerações no fluxo de entrada e de saída da EMESP, foram 

alteradas as portas de acesso. O acesso à entrada será pela porta principal, Largo General Osório 

nº 147 e à saída pela porta lateral ao lado do auditório, Rua General Osório. 

 

UTILIZAÇÃO DA SAGUÃO  

 Seguindo os protocolos sanitários obrigatórios para retomada presencial das atividades, fez-

se necessária a restrição da copa para uso dos (as) colaboradores (as) que precisam 

permanecer no prédio para realização de suas atividades. Sendo assim, os (as) alunos (as) 

que vierem à EMESP Tom Jobim para aulas presenciais, poderão realizar seus lanches e 

refeições no saguão. Mesas individuais foram disponibilizadas no saguão para que possam 

usar com segurança.  

 As mesas do saguão foram distribuídas de acordo com a sinalização no piso, mantendo o 

distanciamento de 1,5m entre elas. Desta forma, o uso será de uma pessoa por mesa. 

 Evite aglomerações e respeite o distanciamento social. 

 Orientamos os (as) alunos (as) para que tragam sua garrafinha de água quando 

vierem às aulas presenciais na EMESP. 

 Os acompanhantes dos (as) alunos (as) deverão permanecer no saguão e não poderão 

circular nas dependências da EMESP. O número de pessoas no saguão será limitado para 

garantir o distanciamento social. 

 O piano disponibilizado no saguão permanecerá fechado e não poderá ser usado.  

 Pedimos, por gentileza, para que os (as) alunos (as) não realizem trocas de instrumentos, 

equipamentos e objetos de uso pessoal. 

 

SALAS DE ESTUDO E ENSAIO 

O uso de salas para estudo e ensaio ocorrerá mediante disponibilidade das atividades presenciais 

agendadas pelo Departamento Pedagógico. Caso o (a) aluno (a) precise usar uma sala para estudo 

ou ensaio, solicitamos, por gentileza, que realize o agendamento com antecedência de no mínimo 
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três dias, por meio de requerimento no portal do aluno, aluno@net. Todas as solicitações serão 

analisadas pela Coordenação e Gestão Pedagógica da EMESP Tom Jobim. 

A circulação dos (as) alunos (as) pelo prédio será restrita ao dia e horário do agendamento da aula 

e/ou quando houver agendamento prévio para uso de sala de estudo.  

 

INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Neste momento, ainda não será possível realizarmos empréstimo de instrumentos musicais e/ou 

equipamentos. Sendo assim, orientamos os (as) alunos (as) para que tragam os seus instrumentos 

e equipamentos necessários para realização das aulas presenciais na EMESP. 

Pedimos, por gentileza, para que os (as) alunos (as) não realizem trocas de instrumentos, 

equipamentos e objetos de uso pessoal. 

 

SAÍDA PARA A EMESP E PARA A RESIDÊNCIA 

Caso tenha que utilizar o transporte público (ônibus, metrô ou trem), mantenha o distanciamento 

social e utilize máscaras o tempo todo. 

 Higienize as mãos frequentemente. 

 Ao chegar à EMESP, deve-se obrigatoriamente substituir a máscara que estiver usando por 

outra. 

 Ao chegar em casa, retire os sapatos, coloque toda a roupa para lavar e faça a desinfecção 

de objetos como celular, carteira, chaves e bolsa, a fim de higienizá-los antes de qualquer 

contato com outras pessoas e superfícies da casa.     

 Faça a higienização de tudo que comprou (materiais, embalagens, sacolas, dentre outros). 

 

OUTRAS ORIENTAÇÕES 

 Ao conversar e ao aguardar em filas respeite a distância de 1,5 m (cerca de 3 passos de 

distância). 

 Nos polos de ensino do GURI, caso necessite passar pela catraca, não utilize as mãos e sim 

as pernas/quadril para girar os braços do equipamento, evitando-se o contato. 

 Na EMESP Tom Jobim, nesse momento, as catracas estão desativadas, e todos deverão 

passar pela portinhola que ficará aberta. 

 As salas de aula que possuem ventilação natural devem permanecer com as janelas e portas 
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abertas para manter o ambiente arejado. Na ausência de ventilação natural, as atividades 

devem ocorrer em outros locais, preferencialmente locais abertos. 

 A utilização dos aparelhos de ar condicionado está suspensa. O uso só será permitido em 

casos de extrema necessidade e após avaliação da Comissão de Retorno. 

 Recomendamos não tocar em superfícies com alta frequência de contato (como botões de 

elevador, maçanetas e catracas). Sendo necessário, não se esqueça de higienizar suas mãos 

adequadamente imediatamente após tocá-las. 

 As mãos devem ser limpas com água e sabão nos banheiros com frequência ao longo do dia. 

Quando não for possível, deve-se utilizar álcool gel 70% disponibilizados estrategicamente 

em totens e/ou em frascos em todos os Departamentos. 

 Procure não tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos. Caso necessário, utilize o 

antebraço. 

 Evitar beijos, abraços e apertos de mãos. 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

É extremamente importante que você faça uma autoavaliação antes de sair de casa, respondendo 

o questionário abaixo.  

 Teve contato mais próximo (menos de 1 metro) com pessoas que se encontravam 

contaminadas com a COVID-19? Sim  Não 

 Sente-se doente com calafrios, febre, tosse e dificuldade para respirar? Sim  Não 

 Alguém em sua residência tem esses sintomas? Sim   Não 

 

Se alguma das respostas para essas perguntas for SIM, PERMANEÇA EM CASA e comunique 

imediatamente ao (à) seu (sua) professor (a) e à Equipe da Secretaria Acadêmica, por meio do e-

mail: secretaria.aluno@emesp.org.br 

 

PROCEDIMENTOS DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS PARA ALUNOS (AS) 

QUE FORAM INFECTADOS 

Os (as) alunos (as) que foram infectados pelo COVID–19, só poderão retornar às aulas presenciais: 

 Após a sua completa recuperação, o cumprimento do período de afastamento determinado 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br
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pelo médico responsável, e de posse da alta médica, que autoriza o seu retorno às atividades. 

 Após entrar em contato com a Secretaria Acadêmica e enviar o comprovante de realização 

de testagem para que seja enviado à Coordenação e Gestão Pedagógica. Somente com esta 

autorização o retorno às aulas presenciais será autorizado. 

 

COMUNICAÇÃO 

Fique atento aos canais digitais da Santa Marcelina Cultura. Divulgamos com frequência orientações 

sobre a COVID-19 quanto à   prevenção, formas de contágio, sintomas, além de normas de 

distanciamento social, lavagem correta das mãos, uso de máscaras, uso de álcool gel 70%, 

higienização de ambiente, uso correto dos equipamentos de proteção, dentre outros. 

Também serão divulgadas informações oficiais sobre os protocolos adotados pela Santa Marcelina 

Cultura para o retorno seguro às aulas presenciais e aos eventos com o público. 

Mais informações também podem ser consultadas nos canais oficiais do Governo do Estado de São 

Paulo. 

CANAL ABERTO & BOAS PRÁTICAS 

Caso tenha sugestões, dúvidas e/ou queira compartilhar boas práticas que possam ser 

implementadas na Santa Marcelina Cultura, não deixe de falar conosco! 

Contato: sau@santamarcelinacultura.org.br 

 

JUNTOS E JUNTAS CONSEGUIREMOS - SUPERAR MAIS ESTE DESAFIO! 

Referências 

 DECRETO ESTADUAL 64.959/2020, que estabelece o uso geral e obrigatório de máscaras. 

 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE - COVID-19. 

 

 OPAS Organização Mundial da Saúde e Organização Panamericana da Saúde 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6130:covid-

19- materiais-de-comunicacao&Itemid=0. Acesso 04/05/2020. 

 

 PLANO SÃO PAULO - Retomada Consciente - https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ . 

Acesso 04/05/2020. 

 

 PROTOCOLO SANITÁRIO INTERSETORIAL - Diretrizes - Governo do Estado de São 

mailto:sau@santamarcelinacultura.org.br
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6130%3Acovid-19-
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6130%3Acovid-19-
http://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
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Paulo. Acesso 04/05/2020. 

 

 PROTOCOLO DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE - Governo do 

Estado de 

São Paulo. Acesso 04/05/2020. 

 

 SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - http://www.saude.sp.gov.br 

 

 SÃO PAULO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus 

 

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

