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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 220/2022 – 28 DE SETEMBRO 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – “ENSINA-ME A VIVER” 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS) E FAMILIARES, 
Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados ingressos para 

“Ensina-me a viver”, na(s) data(s) e horário(s) abaixo: 

 

EVENTO DIA HORÁRIO 
QUANTIDADE 
DE INGRESSOS 

ENSINA-ME A VIVER 02/10/2022 (domingo) 17:00 
80 

 

CLIQUE AQUI PARA SOLICITAR SEUS INGRESSOS 
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DOS INGRESSOS: 29 de setembro às 17h 

 
Harold é um jovem de quase vinte anos, obcecado pela morte. Maude é uma senhora de quase oitenta anos, apaixonada pela vida. 
Harold convive com uma mãe indiferente e autoritária, numa relação desprovida de qualquer contato afetuoso. Atormentado, ele 
tenta chamar a atenção da mãe simulando tragicômicas tentativas de suicídio. A quase octogenária Maude, ao contrário, tem 
uma paixão incomparável pela vida. Aproveita cada segundo de sua existência como se fosse o último. 
Harold e Maude acabam se conhecendo em um cemitério. O encontro dos dois não poderia ser mais inusitado e improvável. 
Maude, cheia de alegria e positividade, ensina ao deslocado Harold os prazeres da vida e da liberdade. 
Ensina-me a Viver é uma tocante e bem-humorada história de descobertas, que leva o espectador a acreditar que simplificar a vida 
é o melhor caminho e que o amor continua sendo o melhor remédio. 

 
As solicitações serão atendidas por ordem de recebimento da resposta no formulário e serão 
disponibilizados até 02 ingressos por pessoa.  
 

NÃO HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO OU RESERVA DE INGRESSOS POR E-MAIL.  
 
TEATRO PORTO: Alameda Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, São Paulo – SP. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: 
https://www.teatroportoseguro.com.br/programacao/pecas/ensina-me-a-viver.html  

 
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 

 

                          

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/Pages/ResponsePage.aspx?id=L1r9h2xeEkGhsZttll9YDxVyJwEbET5MnzRiI87xxrtUMktEWTVUQzlHOEZOTk1EOFpZOFBaNFkxNy4u
https://www.teatroportoseguro.com.br/programacao/pecas/ensina-me-a-viver.html
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: 28/09/2022 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

