
 

Brasília, 15 de janeiro de 2021 

Prezada Comunidade Affinity Arts, 

Em meio a um período de pandemia que certamente marcará a história, a Escola Affinity Arts 
completou 25 anos de existência! O ano de 2020 foi desafiador, mas nossa equipe e comunidade 
como um todo trabalharam obstinadamente para manter alinhadas a missão e valores de nossa 
Escola a fim de proporcionar uma educação de qualidade para nossas crianças e atestou seu 
comprometimento com a unidade e unicidade. Em tempos difíceis somos levados a refletir sobre o 
quão profundo são o compromisso e o amor. 

Foi enriquecedor observar e acompanhar o quanto professores, alunos e pais colaboraram para 
manter os programas prosperando durante meses. Nossos valores educacionais e morais não apenas 
resistem ao teste do tempo e das dificuldades, mas também nos provam que novas habilidades, 
níveis de resiliência e criatividade são desenvolvidas ao enfrentar adversidades. Tornou-se evidente 
que, de forma on-line ou presencial, em casa ou na Escola, em período de doença ou de saúde, a 
qualidade da educação será mantida. Porque juntos somos mais fortes! 

 
Orientações sobre o início do Ano Letivo de 2021 

É de extrema importância a leitura do Manual que segue em anexo. Nele constam informações 
acerca dos possíveis cenários operacionais (presencial/distância/híbrido), além de 
orientações/protocolos adotados por nossa escola. 

Lembrem-se de que o ensino presencial ou a distância é de livre escolha da família. Os grupos serão 
reorganizados a cada duas semanas, período em que a família deverá indicar sua opção.  

O primeiro ciclo de duas semanas ocorrerá de 29 de janeiro a 12 de fevereiro.  

A fim de formar os grupos de coortes (para ensino presencial ou híbrido) e definir a grade horária das 
turmas, precisamos saber se os Senhores têm intenção de enviar seu(sua) filho(a) ou não, ao campus, 
nas datas mencionadas. Pedimos que preencham este formulário até terça-feira, 19 de janeiro. 

Encaminhamos (em anexo) o calendário provisório 2021. Devido a intensa demanda da Secretaria de 
Educação nos últimos meses, o processo de homologação dos calendários escolares está em atraso. 
Lembramos que ele poderá sofrer alterações. 

Nossa reunião de abertura do semestre (apresentação e boas-vindas) acontecerá na quinta-feira, dia 
28 de janeiro, às 8:00 (via plataforma zoom). Em breve enviaremos as informações de acesso. 

Que possamos fazer de 2021 um ano maravilhoso, em que a unidade e o trabalho em equipe nos 
levem à concretização de nossa visão e das expectativas estimadas para nossos queridos alunos. 

Atenciosamente, 

Direção 
Affinity Arts  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVVKVwsMHZfp2N1JtPa_uDXetUVvNujvwsoKevaxfMqf0Ryw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


 

January 15, 2021. 

Dear Affinity Arts Community, 

In midst of a pandemic that will certainly mark history, Affinity Arts completed 25 years of existence! 

2020 was a challenging year, but our team and community worked hard to keep our School's 

mission and values aligned in order to provide quality education for our children and has attested 

its commitment to unity and oneness. In difficult times we are led to reflect on how profound 

commitment and love actually are. 

It was enriching to observe and monitor how teachers, students and parents collaborated to keep 

the programs thriving for months. Our educational and moral values not only stand the test of time 

and difficulties, but they also prove that new skills, levels of resilience and creativity are developed 

in face of adversity. It has become evident that, online or in-person, at home or at school, in times 

of illness or health, the quality of education will be maintained, because together we are stronger! 

Guidance for the start of the 2021 School Term 

It is extremely important to read the Manual that is attached. It contains information about possible 

operational scenarios (in-person/distance/hybrid), as well as guidelines/protocols adopted by our 

school. 

Remember that in-person or distance learning is the family's free choice. Groups will be reorganized 

every two weeks, during which time the family must indicate its option. 

The first two-week cycle will occur between January 29 to February 12. 

In order to organize cohort groups (for in-person or hybrid education) and define class schedules, 

we must know whether you intend to send your child to campus on the mentioned dates. We ask 

that you complete this form by Tuesday, January 19th. 

We have forwarded (attached) the provisional calendar for 2021. Due to the intense demand on 

the Department of Education in recent months, the approval process for school calendars has been 

delayed. We remind you that it may change. 

Our opening meeting for the semester (presentation and welcoming) will take place on Thursday, 

January 28, at 8:00 am (via Zoom platform). Soon we will send you access information. 

We hope that 2021 may be a wonderful year, in which unity and teamwork shall lead us to the 

fulfillment of our vision and that the excellent expectations for our dear students may become a 

reality. 

Sincerely, 

Affinity Arts 

Administration 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVVKVwsMHZfp2N1JtPa_uDXetUVvNujvwsoKevaxfMqf0Ryw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

