
 
 

Brasília, 05 de março de 2021. 

 

Prezada Comunidade Affinity Arts, 

Na presente data, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou o 
decreto 41.869 (que altera o decreto 41.849) autorizando escolas particulares a 
retornar às atividades presenciais, respeitando as medidas de distanciamento 
social. 

Gostaríamos de informar que as aulas presenciais serão retomadas na próxima 
segunda-feira, 08 de março.  
 
Lembramos que as aulas a distância serão continuadas para aqueles que não 
sentirem seguros de enviar seu(sua) filho(a) ao campus e optarem por esta 
modalidade. 

Para adentrar o campus, será necessário realizar a entrega do termo de 
responsabilidade assinado. Nesta declaração constarão os seguintes aspectos: 

1. O(a) aluno(a) não faz parte do grupo de risco. 
2. O(a) aluno(a) e/ou um familiar direto não apresentou sintomas de 

contaminação por COVID-19 nos últimos 14 dias. 
3. O(a) aluno(a) e/ou um familiar direto não teve contato, por mais de 15 

minutos, e a uma distância inferior a 2 metros, com qualquer pessoa 
que teve resultado positivo para COVID-19 nos últimos 14 dias. 

4. O(a) aluno(a) e/ou um familiar direto não esteve em aglomeração nos 
últimos 14 dias, sem seguir as medidas de proteção recomendadas. 

As famílias também devem concordar em informar à Escola, IMEDIATAMENTE, 
se seu(sua) filho(a) receber resultado positivo em teste de detecção da COVID-
19 e concordar em não o enviar à Escola se a resposta a qualquer um dos itens 
listados acima for afirmativa. 

Informamos que o termo será enviado até amanhã (06 de março). 

Atenciosamente, 

Direção 

Affinity Arts 

 

 

 

 

 

 



 
 

March 5, 2021. 

 

 

 

Dear Affinity Arts Community, 

According to the new Executive Order, decree 41.869 (amending decree 41.849), 

published today by Ibaneis Rocha, Governor of the Federal District, private 

schools have been authorized to return to in-person activities, respecting social 

distancing measures. 

We would like to inform you that on-campus classes will resume next Monday, 

March 8th.  

We remind you that distance learning activities will continue for those who do not 

feel safe in sending their children to campus and opt for this modality. 

To enter the campus, it will be necessary to deliver a signed compliance form. 

This declaration will contain the following details: 

1. The student is not part of the risk group. 

2. The student and/or direct family member has not shown COVID-19 

symptoms in the last 14 days. 

3. The student and/or direct family member has not had contact with 

anyone tested positive for COVID-19 in the past 14 days for no more 

than 15 minutes, and at a distance of no less than 2 meters. 

4. The student and/or direct family member has not been in an 

agglomeration of people for the past 14 days, without following the 

recommended protection measures. 

 

Families should also agree to inform the School, IMEDIATELY, if your child 

receives a positive COVID-19 testing result and must agree not to send the child 

to School if the response for any of the items above is affirmative. 

Please be advised that the compliance form will be sent by tomorrow, (March 6). 

Sincerely, 

Affinity Arts  

Administration 


