
 
Brasília, 13 de maio de 2020. 

Querida família,  

Esperamos que estejam bem e com muita saúde. Estamos com saudades de todos, mas com a certeza 
de que voltaremos fortalecidos para retomar a nossa rotina com muita alegria. Nossa parceria será 
fundamental para estabelecermos as próximas etapas de estudos orientados. 

Após diversos treinamentos pedagógicos e reuniões, percebemos que podemos acrescentar ainda 
mais informações à rotina das crianças de uma forma divertida e criativa. Pensamos que, além de todos os 
vídeos e materiais disponibilizados no site para acesso em horários escolhidos pelas famílias, podemos 
promover uma rotina de estudos e intensificar os estímulos na realização das atividades propostas em horários 
determinados. 

 Dessa forma, criamos algumas estratégias: 

✓ Encontros semanais com os professores. 
Objetivo: estreitar vínculos, acrescentar temáticas simples com intuito pedagógico de revisar 
conteúdos abordados antes da pandemia e preparar para o retorno das aulas presenciais. 
Informações de acesso serão enviadas, semanalmente, por e-mail. 
 

✓ Utilização da plataforma Google Classroom. 
Objetivo: disponibilizar atividades para realização semanal.  
Cada aluno terá uma conta institucional da Affinity Arts, através da Google Education. As informações 
de acesso e orientações serão enviadas por e-mail. É crucial que a inscrição seja realizada nessa 
plataforma, através do e-mail de seu(sua) filho(a), para ter acesso às atividades e, assim, poder realizar 
sua respectiva entrega.  
 

✓ Utilização de material didático (físico). 
Objetivo: dar continuidade ao processo de aprendizagem e propiciar a adaptação ao uso de material 
pedagógico didático para o período “pós-quarentena”.  
As orientações para seu uso e cronograma específico com as páginas que devem ser realizadas, serão 
disponibilizadas, semanalmente, na plataforma Google Classroom.   
Os Kits estarão disponíveis para retirada (no campus da escola): 
Data: 18/05/2020 (segunda-feira) Horário: 9h às 11h 

Pedimos atenção e cuidado no manuseio desses materiais, pois daremos continuidade à sua utilização 
quando retomarmos nossa rotina presencial. 

A educação a distância nunca foi uma opção para a nossa escola e lembramos que nenhuma dessas 
atividades será contabilizada nos dias letivos, mas acreditamos que, devido à situação global em que vivemos, 
nossas crianças devem produzir com mais frequência e receber orientação profissional com eficácia e 
constância. Preocupamo-nos com o desenvolvimento integral de nossos alunos e queremos que possuam 
acesso ao ensino de qualidade, mesmo que à distância. 

Agradecemos por cada família que nos fortalece e inspira a inovar e criar formas de levar 
conhecimentos às nossas crianças. Não pouparemos esforços para estarmos próximos, mesmo que 
virtualmente. 

Estamos à disposição de todos para que juntos alcemos novas formas de aprender e ensinar.  
 

Com muito carinho, 
Equipe Pedagógica 

Jardim I e II 
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May 13, 2020. 

Dear family, 

We hope you are well and healthy. We miss you all and are certain that we will be strengthened and 
happy to return to resume our routine. Our partnership is essential in establishing the next stages of guided 
academic activities. 

After several pedagogical training sessions and meetings, we realized that we could add even more 
information to the children's routine in a fun and creative way. We believe that, in addition to all the videos 
and materials made available in our website to be accessed any time by the families, we can encourage a study 
routine, and intensify cognitive stimulation, by carrying out the proposed activities during specific times. 

Here are some strategies: 

✓ Weekly meetings with teachers. 
Goal: to strengthen ties, include simple pedagogical themes and concepts to review content that was 
covered before the pandemic and prepare our classes for the return to school. 
Access details will be sent weekly by email. 
 

✓ Use of Google Classroom. 
Goal: provide weekly assignments. 
Each student will receive an institutional Affinity Arts account, through Google Education. Access 
information and directions will be sent by email. It is crucial that the registration is carried out using 
this educational platform, through your child's email, to have access to the activities and submit 
finished assignments to the teachers. 
 

✓ Use of pedagogical materials (physical). 

Goal: to continue the learning process and adjust the pedagogical teaching materials for the “post-
quarantine” period. 
The guidelines for using these materials and scheduled pages to be worked on, will be made available, 
each week, through Google Classroom. 
Kits will be available for pick-up at school: 
Date: Monday, 18th of May             Time: 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

We ask your careful attention and care while handling these materials, as we will continue using them 
when we return to school. 

Distance education has never been an option for our school and we remind you that none of these 
activities will be considered school days.  However, we believe that, due to the global situation in which we 
live, our children should produce more frequently and receive professional guidance effectively and 
consistently. We are concerned with the full development of our students and we want them to have access 
to quality education, even at a distance. 

We thank each family that strengthens and inspires us to innovate and create ways to bring knowledge 
to our children. We will spare no effort to be closer, even if virtually. 

We are available to everyone so that, together, we may achieve new ways of learning and teaching. 
 

Affectionately, 
Pre-K and Kindergarten 

Teaching Staff 
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