
 
Brasília, 30 de maio de 2020. 

Queridos Pais e/ou Responsáveis, 

Nossa equipe pedagógica está, constantemente, pesquisando e planejando novas práticas que resultem em uma 
aprendizagem significativa durante este período de confinamento. Ademais, o contato direto com as famílias, tem nos 
auxiliado no sentido de compreender suas particularidades e encontrar novas alternativas para um resultado mais efetivo. 
Diante disso, nossa equipe propõe mais um encontro semanal com a turma.  

Os encontros ocorrerão da seguinte forma: 

❖ Periodicidade: 2 (duas) vezes por semana. 
❖ Os encontros ocorrerão através da plataforma Zoom. 
❖ Cada encontro terá ênfase em uma língua específica (um encontro para inglês e outro para português), mas com 

a presença de ambos professores.  
❖ As atividades propostas, e materiais necessários para os encontros, continuarão a ser disponibilizadas no Google 

Classroom. Conforme utilização dessa ferramenta, os processos fluirão com mais eficiência e serão utilizados 
como subsídio para auxiliar nas aulas online via plataforma Zoom.  

❖ Os professores estarão à disposição para sanar dúvidas ou auxiliar em casos de atividades específicas.  

Lembramos que a plataforma Distance Learning recebe novidades toda semana, feitos por nosso corpo docente,  
e a Fun at Home possui uma excelente variedade de atividades para realizar em casa com as crianças. Acessem! 

Gostaríamos de informá-los que, em breve, enviaremos um comunicado indicando a data para retirada de mais 
uma remessa de material escolar. 

Esperamos que essas experiências sejam proveitosas e divertidas! 

Nossa equipe está empenhada e depositando imensa dedicação para a realização dos encontros.  
Contamos com a participação de todos! 
Juntos somos mais fortes! 

Coordenação Pedagógica 
Affinity Arts 
 

May 30,2020 

Dear Parents and / or Guardians, 

Our pedagogical team is constantly researching and planning new strategies that help stimulate significant 
learning during this confinement period. Furthermore, our contact with the families has helped us understand specific 
needs to determine new alternatives for more effective results. Therefore, our team will offer another weekly meeting 
with the class. 

The meetings will proceed as follows: 

❖ Frequency: Twice a week (2x) 
❖ The meetings will take place through the Zoom online platform. 
❖ Each meeting will emphasize a specific language (one meeting for English and one for Portuguese), but with the 

participation of both teachers. 
❖ The proposed activities, and needed materials for the classes, will continue to be made available through Google 

Classroom. The flow of these procedures will be more efficient as everyone becomes more familiarized with these 
tools.  These materials will be used to assist in the online classes via Zoom. 

❖ Teachers will be available to answer questions or assist in the specific activities. 

We remind you that the Distance Learning section in our site receives weekly updates, made by our faculty, and 
Fun at Home has an excellent variety of activities to do at home with children. Feel free to access these resources! 

We would like to inform you that we will shortly send you a notice indicating the date for picking up more school 
supplies. 

We hope these experiences will be fruitful and fun! 

Our team is committed and dedicated towards carrying out these meetings. 
We count on everyone’s participation! 
Together we are stronger! 

 
Affinity Arts 
Pedagogical Coordination 

https://www.affinityarts.com.br/distance-learning.html
https://www.affinityarts.com.br/fun-at-home.html
https://www.affinityarts.com.br/distance-learning.html
https://www.affinityarts.com.br/fun-at-home.html

