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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 47/2022 

INÍCIO DAS AULAS DO CURSO LIVRE APRECIAÇÃO MUSICAL - THEATRO SÃO 

PEDRO - ANO LETIVO 2022 
 

Prezados(as) Alunos(as), 

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

 
Seguem orientações gerais para acompanhamento das atividades e início das aulas EAD: 

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

dependências do Theatro São Pedro, é obrigatória a apresentação do comprovante de 

vacinação contra a COVID-19 atualizado. 

 

1) Horário das aulas: 6ª feira das 09h às 11h. Informamos que o acesso ao Theatro São Pedro será 

das 08h45 até às 09h. Após o horário indicado, não será possível entrar no Theatro.  

 

2) Entrada no Theatro São Pedro: A entrada será somente pela Rua Barra Funda, nº 161. 

 

3) 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/ 

 

4)  Acesso ao Portal do(a) Aluno(a): Enviamos o comunicado de nº 14/2021 em 21 de março, 

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

portal. 

 

5)  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. 

 

6) 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 . 

 

7) 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. 
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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.  
 

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

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

  

  Data do envio: 23/03/2022 

Atenciosamente, 

 Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim. 
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