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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 29/2022 

INFORMATIVO – CUIDADOS PARA A SEGURANÇA DE TODOS(AS) 
 

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

Tendo em vista o atual contexto e a complexa situação existente em nosso território, que está em constante 

movimento, seja de moradores, pessoas em situação de rua, trabalhadores(as) da região e comércio local,  

equipes que atuam nas políticas públicas, movimentos sociais e coletivos que realizam intervenções na região, 

pode-se constatar que a vulnerabilidade social tem se ampliado sensivelmente. Pensando em nosso cuidado 

coletivo e no fato de estarmos inseridos neste território, a Santa Marcelina Cultura recomenda alguns 

cuidados para a segurança de todos(as): 

 Quando estiver saindo do prédio, procure andar em grupos, busque colegas que façam o mesmo 

trajeto que você para evitar que esteja sozinho(a); 

 Deixe os objetos de valor como celular, carteira, instrumentos musicais bem guardados. Evite expor 

estes objetos enquanto estiver na rua; 

 Opte por trajetos mais iluminados com maior movimentação de pessoas; 

 Preferencialmente, ande com mais agilidade e evite parar durante o percurso; 

 Não fotografe ou filme em hipótese alguma as pessoas que estão na praça, mesmo quando você 

estiver já dentro da EMESP. 

Articular e conhecer o território é importante para contribuir no debate sobre as vulnerabilidades e 

potencialidades da região, com um olhar para além dos nossos alunos(as), familiares e colaboradores(as), 

mas também com as pessoas que se encontram em situação de risco social. 

Pensando nisso, a EMESP – Tom Jobim organizará um comitê com a participação de colaboradores(as), 

alunos(as) e familiares para pensar ações em conjunto com os serviços públicos e movimentos 

sociais/coletivos da região que atuam neste contexto. Em breve enviaremos maiores informações e convites 

para participação deste comitê. 

Faça parte deste olhar e cuidado com o nosso território enviando sugestões para o Serviço de Atendimento 

ao Usuário pelo e-mail: sau@santamarcelinacultura.org.br ou pelo telefone (11) 3221-7326.  

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.  

Contatos da Secretaria: 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 

secretaria.aluno@emesp.org.br                                                              Data do envio: 22/02/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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