
 
Brasília, 14 de setembro de 2020. 

  
 
Prezada Comunidade Affinity Arts, 
 
Gostaríamos de lembrá-los que a próxima etapa de nossa jornada educacional, é a reabertura do 
campus no dia 21 de setembro.  
Informamos que recebemos um total de 22 confirmações de alunos que participarão das atividades 
presenciais (Educação Infantil e IDEALS). Sendo assim, a princípio, não será necessário utilizar a 
modalidade de ensino híbrido e nem subdividir os grupos em coorte.  
 
Lembramos que as aulas à distância continuarão para aqueles que optaram pela continuidade 
nesta modalidade.  

Caso surja nova circunstância quanto à reabertura das escolas no Distrito Federal, a Affinity Arts 
responderá em conformidade e comunicará quaisquer alterações à comunidade escolar.  

Informações específicas serão enviadas pela equipe pedagógica de cada segmento. 

Agradecemos aos Senhores pela colaboração e comunicação ativa com a Escola a fim de propiciar 
um retorno seguro para todos.  

Atenciosamente, 

Administração Escolar 
Affinity Arts  
 

 

September 14, 2020. 
  
 
 
Dear Affinity Arts Community, 
 
We would like to remind you that the next stage of our “educational journey” is to reopen the campus 
on September 21.  We have received a total of 22 confirmations from students who have subscribed 
to our in-person activities (Early Childhood Education and IDEALS).  For the time being, it will not 
be necessary to use a hybrid teaching modality or divide the groups sections. 
 
We remind you that distance classes will continue for those who have chosen to continue in this 
modality.  

If any new developments should arise regarding the reopening of schools in the Federal District, 
we will respond accordingly and report any changes to our school community.  

The pedagogical team will send specific information for each segment of the school. 

We thank you for your collaboration and active communication with the school in order to provide 
a safe return for all. 

Best regards 

Affinity Arts 
School Administration  
 


