
 

 
 

Brasília, 30 de julho de 2020. 

  
 
Prezada Comunidade Affinity Arts, 
 
Gostaríamos de informar que, diante da decisão de adiamento do retorno das atividades presenciais em liminar 
publicada no último sábado (25/07), a abertura do campus foi adiada para dia 10 de agosto.  
Todavia, as aulas online (para todos os alunos) terão seu início no dia 3 de agosto, conforme programado em 
nosso calendário.  
 
É importante considerarmos que a pandemia mudou a vida como a conhecíamos. Estamos diante de uma nova 
realidade, com possibilidades empolgantes e não apenas desafios. Quando um indivíduo ou uma comunidade 
experimenta mudanças intensas tão rapidamente, a sensação de perda, sacrifício e até sofrimento são 
inevitáveis. Queremos apoiar nossos alunos enquanto eles processam as experiências que tiveram, incluindo 
medos e ansiedades, e ajudá-los a se tornarem ainda mais resilientes, otimistas e capazes de se adaptar às 
mudanças. Devemos dar a eles tempo e oportunidade de conexão e reflexão à medida que se preparam para o 
retorno presencial. Nossa equipe pedagógica está empenhada! Inicialmente, haverá um foco especial e intensa 
dedicação ao desenvolvimento social, emocional e moral de nossos queridos alunos. 
 
Orientações para o dia 3 de agosto e início do Semestre Letivo de forma online 
As aulas para todas as séries começarão online no dia 3 de agosto. Informamos que as turmas foram agrupadas 
para facilitar na organização e planejamento. Os professores e assistentes permanecerão os mesmos. 
 

As aulas online serão diárias e acontecerão nos seguintes horários: 

TURMA HORÁRIO 

Maternal I 10:00 às 10:40 

Maternal II 09:00 às 10:00 

Jardim I 09:30 às 10:20 (português) 

10:30 às 11:10 (inglês) 

Jardim II 10:20 às 11:10 (português) 

13:30 às 14:10 (inglês) 

IDEALS 16:00 às 16:30 (inglês) 

 
Os professores responsáveis repassarão os próximos passos para cada turma: horários, rotinas, orientações, 
entre outros tópicos.  
 
Trabalharemos em estreita colaboração com os Senhores para responder a eventuais perguntas, resolver suas 
preocupações e oferecer todo suporte e apoios que atendam às suas necessidades durante a fase de reabertura 
da Escola. Vamos fazer deste um semestre maravilhoso, em que a unidade e o trabalho em equipe nos levem à 
concretização de nossa visão e das expectativas estimadas para nossos alunos. 
 
Atenciosamente, 
Administração Escolar 
Affinity Arts 

 
 
 
 
 



 

 
July 30, 2020. 

  
Dear Affinity Arts Community, 
 
We would like to inform you that, due to the decision to postpone the return of on-campus activities in an 
injunction published last Saturday (July 25), the opening of the campus has been postponed to August 10th.  
However, online classes (for all students) will begin on August 3rd, as scheduled in our calendar. 
 
It is important to understand the changes the pandemic has caused in our lives. We are facing a new reality, 
which involves exciting possibilities and not just challenges. When an individual or a community experiences 
intense changes so quickly, the feelings of loss, sacrifice and even suffering is inevitable. We want to support 
our students as they process their experiences, including fears and anxieties, and help them become even more 
resilient, optimistic, and able to adapt to changes. We must offer them time and the opportunity to connect 
and reflect as they prepare for their in-person classes. Our pedagogical team is committed! Initially, there will 
be a special focus and intense dedication to the social, emotional, and moral development of our dear students. 
 
Guidelines for August 3 and the beginning of our online Academic Semester  
Online classes for all grades will begin on August 3rd. Classes have been grouped to facilitate organization and 
planning. Teachers and assistants will remain the same. 

 
Online classes will be daily and will take place according to the following schedule: 

TURMA HORÁRIO 

Maternal I 10:00 - 10:40 a.m. 

Maternal II 9:00 - 10:00 a.m. 

Pre-K 9:30 - 10:20 a.m. (Portuguese) 

10:30 - 11:10 a.m. (English) 

Kindergarten 10:20 - 11:10 a.m. (Portuguese) 

1:30 - 2:10 p.m. (English) 

IDEALS 4:00 - 4:30 p.m.  (English) 

 
The teachers will send you the next steps for each class: schedules, routines, guidelines, and other topics. 
 
We will work closely with you to answer your doubts, resolve your concerns, and offer the necessary support 
to attend to your needs throughout the School's reopening phase. We are going to make this a wonderful 
semester, in which unity and teamwork will lead us towards completing our vision and achieving the 
expectations of our students. 
 
Sincerely, 
Affinity Arts 
School Administration 
 


