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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 185/2022 – 16 DE AGOSTO 

MAPEAMENTO SOCIAL 2º SEMESTRE – 2022 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS) E FAMILIARES, 
A Santa Marcelina Cultura, organização social que faz a gestão da Escola de Música do Estado de São Paulo 
– EMESP Tom Jobim, está realizando um mapeamento dos(as) nossos(as) alunos(as) e suas famílias 
objetivando compreender o atual cenário e realidade social de cada família atendida pela instituição como 
também qualificar nossas estratégias de atuação. 
 
A pesquisa deve ser respondida por cada aluno(a), ou seja, caso haja grupos de irmãos, primos, amigos que 
residem na mesma casa ou endereço e que estejam matriculados na EMESP Tom Jobim, cada um(a) deverá 
responder o seu. 
 
Participe da pesquisa. É fácil e rápido. 
 
Para responder acesse o formulário através do link https://forms.office.com/r/ngq2QTXPmf pelo celular ou 
computador. 
 
Garantimos que os dados coletados neste formulário serão consolidados e tornados anônimos, assegurando 
o caráter confidencial e sigiloso de sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar 
a identificação pessoal e estão protegidos de acordo com o estabelecido pela Lei Federal n° 13.709 de 14 de 
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 
 
Observação: Os(as) alunos(as) matriculados(as) na EMESP Tom Jobim que já responderam o questionário 
no 1º semestre letivo de 2022, orientamos que não é necessário preencher as informações novamente. 
 
Qualquer dúvida o Departamento de Serviço Social está à disposição para esclarecimentos pelos telefones 
(11) 3585-9878, (11) 96570-3832 ou (11) 96574-6643. 
 
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, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para  
que possamos ajudá-lo (a) da melhor maneira possível. 
____________________________________________________________________________________ 
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PORTAL DO(A) ALUNO(A) 

ALUNO@NET 

 

PÁGINA DO(A) ALUNO(A)  CALENDÁRIO 2022  

SITE - SANTA MARCELINA 

CULTURA  

SITE - EMESP TOM JOBIM COMUNICADOS 2022 

https://forms.office.com/r/ngq2QTXPmf
http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hwalgn?2
http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hwalgn?2
https://emesp.org.br/alunos/calendario-academico-alunos/
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Calendarios2022_EmespX.pdf
https://www.santamarcelinacultura.org.br/
https://www.santamarcelinacultura.org.br/
https://emesp.org.br/home/
https://emesp.org.br/comunicados-2022/
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CONTATOS DA SECRETARIA:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br        

 

DATA DO ENVIO: 16/08/2022 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

