
 

 
Brasília, 03 de abril de 2020. 

 
Prezada Comunidade Affinity Arts, 

Gostaríamos de informá-los que os últimos dias, desde o primeiro Decreto de suspensão 
das aulas, foram intensos e de grande demanda para a nossa equipe. Mobilizamos 
funcionários para atuar na preparação de atividades de apoio às famílias (criação de 
material, plataformas, gravações e edições de vídeos); realizamos a reestruturação de 
nosso calendário; a organização de materiais para ser entregues às famílias e 
participamos constantemente de reuniões do Conselho da escola; com a equipe 
pedagógica; com nosso setor jurídico e contábil; com membros dos Sindicatos e 
Secretaria de Educação. Além da elaboração de estratégias para a manutenção e 
mantimento da empresa durante esse período.  Por esta razão, pedimos paciência 
àqueles que as solicitações ainda não foram atendidas. Nossos pensamentos e 
preocupações estão voltados, principalmente, para suas famílias.  Portanto, gostaríamos 
de informar que conversaremos pessoalmente (via ligação telefônica) com todos os 
membros de nossa comunidade, a partir de amanhã, sábado.  Esperamos que, dessa 
forma, possamos estar mais próximos além de ajudá-los a encontrar soluções viáveis em 
meio a essa tribulação para todos nós. 

Acreditamos, veemente, que unidos e em apoio mútuo somos mais fortes! 

Com os melhores cumprimentos, 

Equipe Affinity Arts 

************************************ 

Dear Affinity Arts Community, 

We would like to inform you that, since the first Decree of school suspension, it has been 

intense and quite demanding for our team. We have mobilized employees to prepare 

family support activities (creation of materials, platforms, recordings and video editing), 

restructured our calendar, and separated materials to be delivered to the families.   We 

have also been much involved in meetings with the board, pedagogical team, legal and 

accounting sectors, members of the Unions and the Secretary of Education. In addition, 

we have been developing strategies for maintaining the school during this period. For this 

reason, for those whose requests have not yet been answered, we can only ask for your 

patience. Our thoughts and concerns are mainly focused on your families at this time. 

Therefore, we would like to inform you that we will talk in person (via telephone call) with 

all members of our community, starting tomorrow, Saturday. We hope that, this way, we 

will be able to be closer to you and help find viable solutions in midst of the tribulation 

we are all going through. 

We strongly believe that we are stronger being united and offering mutual support! 

Best regards, 

Affinity Arts Team 


