
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Rua Manoel Gomes de Souza, s/n – Centro, Bom Jesus da Lapa – BA, CEP: 47.600-000. 

Tel.: (77) 3481-0700 – E-mail: semed.lapa@yahoo.com.br 

 

 

Bom Jesus da Lapa, 26 de fevereiro de 2021. 

 

Comunicado 001/2021 

Assunto: Adiamento do Início das Aulas – Calendário 2021. 

 

 

Comunicamos que o início das aulas remotas na Rede Municipal de Ensino, previstas 

para iniciar segunda-feira, 01/03, conforme Calendário Escolar 2021, fica ADIADA em 

virtude do aumento de casos e internações por Covid-19 no Estado da Bahia e do lockdown 

em todo o Estado que vai de 26/02, sexta-feira, às 18 horas, até a segunda-feira, 1º/03, às 05 

horas. 

Considerando o DECRETO Nº 20.254, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 que institui, 

em todo o território do Estado da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de 

enfrentamento ao novo coronavírus;  

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março 

de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem como a ascendência dos casos ativos e a 

variante identificada no Estado da Bahia; 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença; 

 Considerando o aumento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação de 

leitos de UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins 

epidemiológicos, o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde. 

Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, através da Secretaria 

Municipal de Educação preocupados com a saúde de seus servidores, comunica que fica 

ADIADO o início do trabalho remoto nas escolas da rede municipal, bem como a entrega das 

atividades domiciliares aos alunos. 

 Juntos, superaremos esse período e sairemos fortalecidos com a certeza de 

que #vaificartudobem. Pedimos a colaboração de todos e aguardem orientações posteriores. 
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