
 

Brasília, 20 de março de 2020. 

Prezada Comunidade Affinity Arts, 

Esperamos que todos estejam saudáveis e seguros. Informamos que o Governador do 
Distrito Federal estendeu o prazo de suspensão obrigatória nas escolas até o dia 5 de abril 
de 2020.  Embora, até a presente data, não foi relatado nenhum caso de coronavírus em 

nossa escola, é nosso dever cumprir o Decreto e observar o período de isolamento, tendo 
em vista a saúde e o bem-estar de nossa comunidade em geral. 

Certamente estamos passando por um período inusitado.  Entretanto, acreditamos que 
esse é um momento oportuno para formar memórias de grande mérito junto às nossas 

crianças.  Podemos aproveitar este tempo para contar histórias, fazer brincadeiras, 
cozinhar, utilizar o material que foi elaborado pela nossa equipe, dentre outras ideais 
criativas que possam surgir e eternizar essas lembranças significativas.  

Visto que recebemos uma nova extensão do prazo de isolamento, estamos preparando 

outros materiais e ideias para compartilhar com a nossa comunidade, a fim de dar 
continuidade ao processo de aprendizagem de nossas crianças. Esse material será 
disponibilizado até o final da próxima semana. 

Temos esperança de que nossa rotina escolar volte logo. Desejamos saúde e proteção para 

suas famílias. 

Juntos somos mais fortes! 

Cordialmente, 

Administração Escolar 
Affinity Arts 

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

March 20, 2020. 

Dear Affinity Arts Community, 

We hope everyone is healthy and safe. We would like to inform you that the Governor of 

the Federal District has extended the period of mandatory school suspension until April 5, 
2020. Even though cases of coronavirus have not been reported in our school, it is our 
duty to comply with the Decree and observe the isolation period.  The health and well-

being of our community is our priority. 

We are certainly going through an unusual period. We believe that the opportunity of 
forming memories of great merit within our children presents itself. We can take advantage 
of this time to tell stories, play games, cook, use the material that was developed by our 

team, amongst other creative ideas that may arise and eternalize these significant 
memories. 

Since we have received a new extension of the isolation period, we are preparing other 
materials and ideas to share with our community in order to continue our children's 

learning process. This material will be made available by the end of the following week. 

We hope that our school routine will return soon, and that all our families remain healthy 
and protected. 

Together we are stronger! 

Sincerely, 
Affinity Arts 
School Administration 
 


