
 

Brasília, 07 de julho de 2020. 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
Ao nos aproximarmos do final do semestre letivo mais atípico de toda nossa história, 
gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio e a colaboração dos Senhores. 
Tivemos um ano de muitos desafios, as mudanças ocasionadas pela necessidade de utilizar 
meios remotos para permanecermos próximos e dar continuidade à aprendizagem de nossas 
crianças, foi, sem dúvida, um período de intenso crescimento para todos. Estamos orgulhosos 
de seus filhos e gratos pela excelente parceria com suas famílias. 
 
Gostaríamos de informar que, devido ao retorno das atividades presenciais previsto para o dia 
27 de julho, necessitamos dar continuidade de forma intensiva a todos os preparativos 
(treinamentos de equipe, compra de materiais específicos, adequações dos espaços e 
aperfeiçoamentos pedagógicos) para receber nossos queridos alunos. Dessa forma, 
comunicamos que os encontros semanais (online) estarão suspensos (temporariamente) a partir 
do dia 13 de julho.  
 
Reiteramos que todas as dúvidas levantadas acerca da reabertura do campus, serão esclarecidas 
na apresentação agendada para o dia 17 de julho. 
 
Agradecemos, mais uma vez, o apoio contínuo. 
 
Equipe Pedagógica 
Affinity Arts 

 

July 7, 2020. 

Dear Parents and/or Guardians, 

As we approach the end of the most unusual semester in our history, we would like to take the 

opportunity to thank you for your support and collaboration. We had a particularly challenging 

year, especially with the use of online methods of keeping in contact with our children's learning. 

This was undoubtedly, a period of intense growth for everyone. We are proud of our children 

and grateful for the excellent partnership with our families. 

We would like to inform you that, due to the return of our on-campus activities scheduled for 

July 27th, we must intensify preparations for a successful reopening to receive our dear students.  

We must use this time for staff training, purchasing of specific supplies, adjustments to our 

learning spaces and pedagogical training. Therefore, we inform you that the weekly online 

meetings will be temporarily suspended starting July 13. 

Rest assured that all doubts on the reopening of the campus will be clarified in the presentation 

scheduled for July 17th. 

We thank you, once again, for your continued support. 

Affinity Arts 

Pedagogical Team 

 


