
 

Brasília, 14 de março de 2020. 

Prezada Comunidade Affinity Arts, 

Diante dos últimos acontecimentos, a Affinity Arts esteve se preparando para diferentes cenários, inclusive 
planos de ensino à distância organizados por segmento (faixa etária dos alunos). Nossa direção administrativa 
e pedagógica teve reuniões frequentes, inclusive nos dias suspendidos pelo Decreto nº 40.509. Estes são 
tempos difíceis e imprevisíveis, mas estamos engajados e buscando a melhor solução para garantir que nossa 
comunidade escolar não seja prejudicada pelo fechamento obrigatório da escola.  

Na presente data, 14 de março, o Distrito Federal emitiu novo decreto que prorroga o período de fechamento 
das escolas por mais 15 dias. Há muitas especificidades legais e administrativas vinculadas a esse decreto. 
Informamos que estamos cientes e trabalhando em estreita colaboração com nosso advogado, com a Secretaria 
de Educação do Distrito Federal e com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito 
Federal (Sinepe/DF) a fim de encontrar a melhor solução para nossa comunidade. Como sempre, o bem-estar, 
a segurança e o aprendizado de nossos alunos são nossa prioridade. 

Comunicaremos os próximos passos assim que tivermos outras informações. 

Se seu(sua) filho(a) foi diagnosticado(a) com o coronavírus, é suspeito(a) de tê-lo ou teve contato com alguém 

que foi diagnosticado nos últimos 14 dias, notifique a Escola. Suas informações pessoais serão mantidas em 

sigilo. Lembramos que nenhum caso de coronavírus na Escola foi relatado até o momento. 

Agradecemos sua parceria e colaboração. 

Juntos somos mais fortes! 

Administração Escolar 
Affinity Arts 

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

Dear Affinity Arts Community, 

In view of the latest events, Affinity Arts has been preparing for different scenarios, including distance 
learning plans organized by segment (student age groups). Our administrative and pedagogical team has had 
frequent meetings, including during the suspended days established by the Decree nº 40.509. These are 
difficult and unpredictable times, but we are engaged and looking for the best solution to ensure that our 
school community is not harmed by the mandatory closure of the school. 

Today, March 14, the Federal District issued a new decree that extends the closing period of schools for 
another 15 days. There are many legal and administrative impacts linked to this decree. We inform you that 
we are working closely with our lawyer, with the Department of Education of the Federal District and with the 
Union of Private Schools of the Federal District (Sinepe / DF) in order to find the best solution for our 
community. As always, the well-being, safety and learning of our students is our priority. 

We will communicate the next steps as soon as we have more information. 

If your child has been diagnosed with the coronavirus, is suspected of having it, or has had contact with 

someone who has been diagnosed within the past 14 days, notify the School. Your personal information will 

be kept confidential. Remember that no cases of coronavirus at the School have been reported so far. 

We appreciate your partnership and collaboration. 

Together we are stronger! 

School Administration 

Affinity Arts 


