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Nota Informativa 

Assunto: Comunica o retorno das A vidades Pedagógica Não Presenciais (APNPs) a

par r de 01/02/2022.

Aos Pais/Responsáveis e Estudantes do I aiano - Campus Bom Jesus da Lapa

A Direção-Geral do IF Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa, comunica a todos os

estudantes e pais/responsáveis, que o retorno a vidades pedagógicas não presenciais

(APNP) ocorrerá a par r do dia 01/02/2022. O cronograma das aulas encontra-se

disponível no site ins tucional (h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/lapa/apnp/).

Na busca de sempre ofertar educação pública de qualidade e com responsabilidade

social, o nosso Campus informa ainda que o planejamento para retorno presencial das

a vidades de ensino encontra-se em discussão entre os diferentes setores da ins tuição.

Entretanto, entendemos que o retorno gradual e seguro das a vidades presenciais deve

estar condicionado aos bons indicadores de saúde, atualmente correlacionados à taxa de

transmissibilidade da COVID-19, à taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI para

COVID-19 e surto de gripe provocado pelo vírus H3N2.

Solicitamos a todos que con nuem acompanhando os nossos comunicados no site e nas

redes sociais oficiais do Campus Bom Jesus da Lapa, para maiores esclarecimentos sobre

nossas a vidades.

Bom Jesus da Lapa, 28 de janeiro de 2022.

EMERSON ALVES DOS SANTOS

Diretor-Geral Subs tuto

IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa
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