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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 208/2022 – 14 DE SETEMBRO 

9ª REVIRADA MUSICAL EMESP - APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS DE ALUNOS(AS) E 
PROFESSORES(AS) 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS) E FAMILIARES, 
Informamos que realizaremos a 9ª edição da Revirada Musical EMESP no mesmo período definido em nosso 
calendário acadêmico, ou seja, de 19 a 24 de setembro, entretanto, neste ano retomaremos a versão 
presencial. 
 
Durante a semana da Revirada, os alunos e as alunas estão dispensados(as) de todas as aulas para 
participarem e assistirem a programação que acontecerá em dois espaços da EMESP: 
- Auditório Zequinha de Abreu; 
- Hall de entrada (saguão). 
 

 
 
Sugerimos aos(às) alunos(as) para assistirem as apresentações da revirada em seus horários de aulas em 
conjunto com os(as) professores(as). 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. 
 
Realizada desde 2014, a Revirada Musical é um dos principais eventos da EMESP Tom Jobim. É o momento 
em que a Escola pausa as atividades e abre as portas para o público prestigiar as mais diversas manifestações 
musicais apresentadas por nossas alunas, alunos, professoras e professores. 

A 9ª edição vai exibir mais de 180 apresentações musicais, de 15 em 15 minutos, de segunda a sexta entre 

08h30 e 19h30 e no sábado entre 08h30 e 15h.  
 
COMPARTILHEM: #ReviradaMusical 
                                   #ReviradaMusicalEMESP 
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Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 
ajudá-lo (a) da melhor maneira possível. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Acesso rápido 

 

                          

 

 

 

CONTATOS DA SECRETARIA:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br        

 

DATA DO ENVIO: 14/09/2022 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

PORTAL DO(A) ALUNO(A) 

ALUNO@NET 

 

PÁGINA DO(A) ALUNO(A)  CALENDÁRIO 2022  

SITE - SANTA MARCELINA 

CULTURA  

SITE - EMESP TOM JOBIM COMUNICADOS 2022 
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