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Colaboradores e  
Alunos (pais ou responsáveis) 

Durante todo o período desta CAMPANHA, 

mantenham-se atualizados sobre os 

procedimentos estabelecidos pela FUNDAÇÃO, 

acompanhando os informativos divulgados no 

nosso site (pasta NOVIDADES). 



Suspensão de aulas 

Ainda em razão da pandemia e, conforme o novo Decreto do Governo do Estado, Nº 
19.635 de 14 de ABRIL DE 2020, que altera o texto do Art. 9 do Decreto nº 19.586, de 
27 de março de 2020, as nossas AULAS permanecem suspensas até o dia 
  

Estudantes e Responsáveis, 

Assim, em continuação ao processo 
pedagógico, vejam as orientações constantes 

das próximas páginas. 

 03/05/2020 



Suspensão de aulas 

Até o dia 17/04/2020, disponibilizaremos na plataforma da UNOI diversas 

atividades pedagógicas relacionadas as áreas do conhecimento. Então, estudantes das 
Escolas Maria Carvalho, Denise Carvalho, Márcio Seno, Colégio Técnico e do Programa um 
Campeão na Escola acessem a plataforma e encontrem: 

Lista de Exercícios 

Textos Literários 

Estudo Dirigido 



Suspensão de aulas 

No retorno às aulas, as 

atividades disponibilizadas na 

plataforma e/ou impressas 

serão avaliadas pelos 

professores. 

ATENÇÃO 



Suspensão de aulas 

Estudantes e Responsáveis, 

Além dessas atividades, vocês encontrarão na plataforma um 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO do acesso à internet pelos 

estudantes. Respondam com atenção! 

 

Vamos reforçar 
 a imunidade com 

 

 
+  aprendizagem! 



Teletrabalho | Afastamento  

Prezados colaboradores, 

Pedimos a ATENÇÃO  de todos para os cuidados com a saúde, observando rigorosamente os 
protocolos médicos adotados pela FUNDAÇÃO, divulgados no seu site (pasta novidades). 

Vamos combater o vírus 
ficando em casa! 

Informamos que, em atendimento às recomendações de afastamento social  
para prevenção ao Coronavírus, está mantido o TELETRABALHO até o dia 
24/04/2020 para todos os colaboradores  incluídos nesse sistema,  
bem como o AFASTAMENTO dos colaborares dos grupo de riscos  ou daqueles 
afastados por outras razões,  conforme orientação divulgada na Cartilha de 
Prevenção  de 17/03/2020. 



Restaurantes TINA e ROLF 

O restaurante TINA (Entre Rios) encontra-se aberto apenas 
para a venda de laticínios.  

A partir do dia 20/04/2020, o restaurante ROLF (Pojuca) 
abrirá estritamente para a venda de laticínios. Salientamos 
que os nossos restaurantes estão seguindo as orientações de 
higiene e proteção individual estabelecidas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da 
Saúde. 

A reabertura dos RESTAURANTES 
está prevista para 04/05/2020.  

 
 


