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

Contamos com vocês!

Apesar das flexibilizações em relação a Pandemia, este momento 
ainda exige de cada um de nós alguns cuidados e sugere 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.
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Mesmo que nesta etapa de retorno e de acordo com o DECRETO 

66.575, DE 17 DE MARÇO DE 2022, que flexibiliza o uso de máscaras 

em todos os ambientes, com exceção do transporte público e seus 

respectivos locais de acesso e nos locais destinados à prestação 

de serviços de saúde, a Santa Marcelina Cultura sugere, sempre 

que possível o uso de máscaras de proteção facial para prevenção 

contra a COVID-19.

RETOMADA DAS 
ATIVIDADES
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COMPORTAMENTO DE RISCO
Todas as pessoas estão sujeitas a adquirir infecções pelo coronavírus. 

Entretanto aquelas que exercem comportamentos de risco são 

mais vulneráveis como, por exemplo, não adotar o uso de máscaras, 

não higienizar as mãos e estar em contato com pessoas que 

frequentemente não adotam as medidas de prevenção.

GRUPO DE RISCO 
São pessoas  que  estão  sujeitas  a  um risco maior de desenvolver 

complicações pela COVID-19: cardiopatias graves ou descompensadas 

(insuficiência cardíaca, portadores de arritmias, hipertensão arterial 

sistêmica descompensada), pneumopatias graves ou descompensadas 

(dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada ou grave - 

definida pelo médico de acompanhamento, doença pulmonar obstrutiva 

crônica), imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, 

diabetes conforme juízo clínico e gestantes de alto risco.

INFORMAÇÕES 
SOBRE GRUPO E 
COMPORTAMENTO 
DE RISCO
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No Anexo deste Guia Prático encontram-se disponíveis as 

informações detalhadas a respeito do retorno das atividades 

artísticas e pedagógicas da Santa Marcelina Cultura.

PROTOCOLO DE 
RETORNO DAS 
ATIVIDADES ARTÍSTICAS 
E PEDAGÓGICAS

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 DE
ÁLCOOL GEL
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ESCADAS e
ELEVADORES
Os elevadores devem ser utilizados preferencialmente por pessoas 

com mobilidade reduzida.

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.

Quando possível, alguma sala de aula poderá ser utilizada e/ou 

disponibilizada, desde que esteja disponível e autorizado pelo 

responsável.

SALAS DE ESTUDO 
E ENSAIO
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· Ao entrar em local que tem necessidade de passar pela catraca, 
preferencialmente utilize as pernas/quadril para girar os braços do 
equipamento, evitando contato.

· Na EMESP Tom Jobim serão retomados os acessos pelas catracas 
com liberação por biometria.

· É recomendável higienizar as mãos com álcool gel antes e depois 
de encostar o dedo no leitor digital e será disponibilizado álcool gel ao 
lado dos leitores. 

· Os locais de aulas, ensaios e concertos que possuem ventilação natural 
devem permanecer com as janelas abertas sempre que possível para 
manter o ambiente o mais arejado possível. 

· Recomendamos evitar 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 
após tocá-las. 

· As mãos devem ser limpas com água e sabão nos banheiros com 
frequência ao longo do dia e quando não for possível, deve-se utilizar 
álcool gel 70% disponibilizados estrategicamente em totens e/ou em 
frascos. 

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

· O uso da copa é exclusivo para Colaboradores(as).

OUTRAS ORIENTAÇÕES
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AUTOAVALIAÇÃO
É extremamente importante que você faça uma autoavaliação antes 

de sair de casa, respondendo o questionário abaixo.

Se alguma das respostas para essas perguntas for SIM, PERMANEÇA 

EM CASA, procure ajuda médica 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 ou contato telefônico (11) 3221-0750 

ou (11) 3585-9889.

· Teve contato domiciliar com pessoas que testaram positivo para 

a COVID-19 nos últimos 10 dias?

· Sente-se doente, com calafrios, febre, tosse e dificuldade para 

respirar?

· Alguém em sua residência tem esses sintomas?
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PROCEDIMENTOS DE 
RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS PARA 
ALUNOS (AS) QUE 
FORAM INFECTADOS
Os(as) alunos(as) que foram infectados pela COVID–19 só 

poderão retornar às aulas presenciais:

· Após a sua completa recuperação e o cumprimento do período 

de afastamento determinado pelo médico responsável.
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COMUNICAÇÃO

CANAL ABERTO E 
BOAS PRÁTICAS

Fique atento(a) aos canais digitais da Santa Marcelina Cultura. Divulgamos 
com frequência orientações sobre a COVID-19 quanto à  prevenção, formas 
de contágio, sintomas, além de recomendações para lavagem correta das 
mãos, uso de álcool gel 70%, higienização de ambiente, uso correto dos 
equipamentos de proteção, dentre outros.

Mais informações também podem ser consultadas nos canais oficiais do 

Governo do Estado de São Paulo.

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

que possam ser implementadas na Santa Marcelina Cultura, não deixe 

de falar conosco!  E-mail: sau@santamarcelinacultura.org.br
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Juntos e Juntas conseguiremos 
superar mais este desafio!
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ANEXO
PROTOCOLO – RETORNO 

GRADUAL DE ATIVIDADES 
ARTÍSTICAS E PEDAGÓGICAS 

DA SANTA MARCELINA 
CULTURA
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INTRODUÇÃO 
O presente documento visa apresentar as estratégias adotadas para a 

retomada das aulas, ensaios artísticos e apresentações desenvolvidas pela 

Santa Marcelina Cultura, visando o retorno das atividades pactuadas por 

meio de Contratos de Gestão junto à Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo.  

Consulte sempre os canais de comunicação e órgãos de Saúde do seu 
Município para mais informações.

· Recomenda-se manter todas as janelas e portas possíveis abertas para a 
maior circulação de ar; 

INSTRUMENTOS DE CORDAS, TECLADOS E PERCUSSÃO: 

· Uso de máscaras recomendável;

· As partituras e estantes poderão ser compartilhadas entre músicos 

 desde que higienizem as mãos antes e após a manipulação.

· Higienização das mãos é recomendável antes e depois do uso dos 
instrumentos.

AULAS, ENSAIOS E 
CONCERTOS
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INSTRUMENTOS DE SOPROS

· Para aulas, ensaios e concertos, recomenda-se manter a distância frontal e 
lateral de 1,5 metros; 

· Uso de máscaras recomendável quando não estiver tocando; 

· As partituras e estantes poderão ser compartilhadas entre músicos desde 
 que higienizem as mãos antes e após a manipulação.

NOTA 1: Os corpos dos instrumentos de sopros poderão ser compartilhados,
sendo recomendável serem higienizados conforme suas particularidades
após o uso.

NOTA 2: Bocais, boquilhas, palhetas, dentre outros, devem ser de uso individual.

CANTO (LÍRICO, POPULAR E COROS)

· Para aulas, ensaios e performances, recomenda-se manter a distância 
frontal de 1,5 metros e lateral de 1,0 metro; 

· As partituras e estantes poderão ser compartilhadas entre músicos desde 
que higienizem as mãos antes e após a manipulação.

NOTA: Observe atentamente a determinação e norma vigente em seu
município e também os canais de comunicação da Santa Marcelina Cultura.



REALIZAÇÃO


