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Nota Informativa 

Assunto: Suspensão da aplicação da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de

2021.

Aos Pais/Responsáveis e Estudantes das Turmas do 3º ano dos Cursos Técnicos Integrados, 

Comunicamos que o IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa recepcionou, em 25 de outubro de 2021,

do Núcleo Territorial de Educação (NTE-02) de Bom Jesus da Lapa, a demanda de aplicação da prova do Sistema de

Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2021, para os estudantes das turmas do 3º ano dos Cursos Integrados,

deste campus.

Em razão da crise epidemiológica ocasionada pela pandemia do coronavírus, as a vidades

presenciais no âmbito do Ins tuto Federal Baiano serão retomadas de forma gradual e segura, a par r dos critérios

estabelecidos na Instrução Norma va Conjunta 1/2021 - RET-SCS/RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 29 de outubro de

2021, visando assegurar a proteção à saúde da nossa comunidade acadêmica.

Nesse sen do, após parecer da Reitoria deste Ins tuto, mediante processo SUAP

23328.252117.2021-12, e considerando que as condições sanitárias não permitem ainda o retorno das a vidades

le vas na sua totalidade, comunicamos a impossibilidade da aplicação da prova do Sistema de Avaliação da

Educação Básica (Saeb) de 2021, com os nossos estudantes. Tal decisão já foi devidamente comunicada ao  Núcleo

Territorial de Educação (NTE-02) de Bom Jesus da Lapa.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que ser fizerem necessários.

Bom Jesus da Lapa, 23 de novembro de 2021.

GEÂNGELO DE MATOS ROSA

Diretor-Geral

IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa
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