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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 15/2022 

INÍCIO DAS AULAS DA EMESP TOM JOBIM - ANO LETIVO 2022 
 

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

Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ano letivo 2022 da EMESP Tom Jobim.  
 

ATENÇÃO: Por determinação do Governo do Estado de São Paulo, para ter acesso às 

dependências da EMESP Tom Jobim, é obrigatória a apresentação do comprovante de 

vacinação contra a COVID-19 atualizado para acesso às dependências da Instituição. 

 
Seguem orientações gerais para acompanhamento das atividades no início das aulas 

presenciais: 

1) Aulas de Instrumento (todos os ciclos): Informamos que os dias e horários das aulas 

individuais de instrumentos para os(as) alunos(as) novatos(as) serão disponibilizados a partir da 

próxima semana por e-mail ou contato telefônico realizado pela Secretaria Acadêmica. Os(as) 

alunos(as) veteranos(as) que já estão agendados(as) devem comparecer nos horários programados 

com os(as) seus(suas) professores(as). Todas as aulas ocorrerão de forma presencial. 

 

2) Disciplinas de Apoio (todos os ciclos): Todas as aulas das disciplinas de apoio agendadas no 

momento da rematrícula e matrícula se iniciam em 07 de fevereiro de forma presencial. Caso tenham 

dúvidas quanto aos horários agendados, orientamos que consultem o portal do(a) aluno(a) – 

aluno@net, para visualização da grade de aulas de 2022. 

 

3) Práticas Coletivas de Instrumento (alunos/as do 1º ciclo): Todas as turmas de prática coletiva 

de instrumento da grade curricular do 1º ciclo agendadas no momento da rematrícula e matrícula se 

iniciam em 07 de fevereiro de forma presencial. Caso tenham dúvidas quanto aos horários agendados, 

orientamos que consultem o portal do(a) aluno(a) – aluno@net, para visualização da grade de aulas 

de 2022. 

 

4) Música de Câmara e Prática de Conjunto (alunos/as do 2º, 3º e 4º ciclos): Os agendamentos 

das aulas coletivas de música de câmara e prática de conjunto direcionadas a todos(as) os(as) 

alunos(as) matriculados(as) no 2º, 3º e 4º ciclos, serão enviados por e-mail para escolha das turmas 

a partir da próxima semana. Ressaltamos que todas as disciplinas da grade dos cursos são obrigatórias 

e devem ser agendadas. 

 

5) Retomada Segura: Informamos que a Santa Marcelina Cultura recebeu a autorização da Secretaria 

de Estado de Cultura e Economia Criativa para a retomada de todas as atividades presenciais da 

EMESP Tom Jobim. Para tanto, devemos manter os protocolos sanitários estabelecidos. Lembramos 

da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção, bem como da higienização das mãos com 

álcool/gel ao ingressar na Instituição. Orientamos que consultem o “Guia Prático de Retorno das 

Atividades Presenciais” disponível no site da EMESP Tom Jobim: www.emesp.org.br . 

6) Acompanhantes: Os(as) acompanhantes dos(as) alunos(as) deverão permanecer no saguão e 

não poderão circular nas dependências da EMESP Tom Jobim.  

http://www.emesp.org.br/
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7) Locais para refeição: Seguindo os protocolos sanitários obrigatórios para retomada presencial das 

atividades, fez-se necessária a restrição da copa para uso exclusivo 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 poderão realizar seus lanches e refeições no saguão. Mesas individuais 

foram disponibilizadas no saguão para que possam usar o espaço com segurança. Orientamos 

os(as) alunos(as) para que tragam sua garrafinha de água quando vierem às aulas 

presenciais na EMESP. 

 

8) Reuniões Pedagógicas: Nos dias 10 e 11 de março, realizaremos as primeiras reuniões 

sociopedagógicas com alunos(as) e familiares. Posteriormente, enviaremos informações com os 

horários e formato das reuniões. 

 

9) Calendário Acadêmico 2022: O calendário acadêmico com informações sobre datas das 

avaliações dentre outras está disponível no site da EMESP Tom Jobim, www.emesp.org.br, na 

página do(a) aluno(a), conforme link: https://emesp.org.br/alunos/calendario-academico-alunos/ 

 

10)  Acesso ao Portal do(a) Aluno(a): Enviamos o comunicado de nº 14/2021 em 1º de fevereiro, 

com orientações de acesso ao aluno@net, bem como número de matrícula e senha de acesso ao 

portal. 

 

11)  Comunicados: Ressaltamos que todas as informações da EMESP Tom Jobim são enviadas por 

e-mail aos(às) alunos(as) e familiares por meio de comunicados. Sendo assim, solicitamos que 

mantenham os cadastros sempre atualizados. 

 

12) Atendimento Secretaria Acadêmica: O atendimento da Secretaria Acadêmica é realizado de 

2ª a 6ª feira das 09h às 12h e das 13h às 19h presencialmente, bem como por telefone por meio 

dos contatos: (11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 e por e-mail: secretaria.aluno@emesp.org.br . 
 

13)  Atendimento Departamento de Serviço Social: O Departamento de Serviço Social está 

disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, por meio dos telefones (11) 

96570-3832 ou (11) 96574-6643 com as assistentes sociais Barbara Gomes e Flavia Bandeira e por 

e-mail social@emesp.org.br. 

14)  Atendimento Serviço de Atendimento ao Usuário: O atendimento do SAU está ocorrendo 

de forma presencial de segunda a sexta-feira das 09h às 12h e das 13h às 17h, ou por meio do telefone 

(11) 3221-7326 e e-mail: sau@santamarcelinacultura.org.br . 

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  
 

Contatos da Secretaria Acadêmica: secretaria.aluno@emesp.org.br  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889                                                                Data do envio: 04/02/2022 

Atenciosamente, 

 Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim. 
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