
  
Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 

Prezados Pais e/ou Responsáveis do Maternal II D, 

Na presente data, Ms. Ana (Prof. de Inglês) informou à escola que testou positivo para COVID-19. Ela está apresentando 
sintomas leves e acreditamos que irá se recuperar brevemente.  

Ms. Ana não esteve na escola desde 23 de fevereiro (terça-feira). No dia anterior (segunda-feira) ela apresentou um 
leve incômodo na garganta, razão pela qual a escola solicitou seu afastamento e o pedido de exame RT-PCR foi 
solicitado para que ela pudesse retornar ao Campus. 

Conforme previsto em nosso protocolo de resposta ao Covid-19 viemos informá-los que, por medidas de segurança, a 
turma Maternal II D entrará em quarentena pelo período de 10 (dez) dias. Durante este período (26 de fevereiro a 5 de 
março), a turma passará para o ensino a distância. Maiores detalhes serão enviados pela equipe pedagógica 
responsável pela turma. 

Acreditamos que os protocolos de distanciamento e medidas de profilaxia que a Escola implementou, incluindo o uso 
de máscaras e a limpeza rigorosa das salas de aula, minimizaram o risco de contágio. 

Pedimos sua ajuda no sentido de monitorar para identificar qualquer membro de sua família que venha apresentar 
sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, ou sintomas respiratórios como tosse, dispneia, rinorreia, dor de 
garganta, coriza ou obstrução nasal, por favor, procure orientação médica e informe a Coordenação através do e-mail 
secretaria@affinityarts.com.br. 

É de extrema importância a colaboração de todos! 

Agradecemos sua atenção e compreensão. 

Cordialmente, 

Direção 
Affinity Arts 
 

February 25, 2021 

Dear Parents and/or Guardians of Maternal II D, 

We have just received information that Ms. Ana (English teacher) has been tested positive for COVID-19. She is currently 
showing mild symptoms and we believe she will recover soon. 

Ms. Ana has not been to school since February 23 (Tuesday). She had a slight sore throat the previous day (Monday), 
which is why the school requested her to self-isolate and obtain a RT-PCR exam for her return to Campus. 

We would like to inform you that, for security reasons, and according to our response protocol to Covid-19, our Preschool 
II – D group will be quarantined for a period of 10 (ten) days. During this period (February 26 to March 5), classes will 
occur in our distance learning modality. Further details will be sent by the pedagogical team responsible for the group. 

We believe that social distancing protocols and safety measures the school has implemented, including the use of masks 
and strict cleaning of classrooms, have minimized the risk of contagion. 

We ask for your help in monitoring family members for any flu-like symptoms, such as fever, or respiratory symptoms 
such as cough, rhinorrhea, sore throat, runny nose, or nasal obstruction.  If any of these signs are noticed, please seek 
medical orientation and inform the Coordination through the email secretaria@affinityarts.com.br. 

Everyone’s collaboration is important! 

We appreciate your attention and understanding. 

Sincerely, 

Affinity Arts 
Administration 
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