
 

Brasília, 28 de maio de 2020. 
 

Prezada Comunidade Escolar,  
 

O ano letivo 2020 tem se mostrado um dos mais desafiadores, mas também um 
dos mais significativos. Nosso valor primordial - We Are One Family - provou sua imensa 
relevância. 

Começamos o ano com a execução da primeira etapa de uma desafiadora reforma 
estrutural em nossa escola. Apesar das dificuldades encontradas durante o processo, 
seguimos firmes e não medimos esforços para realizá-la.   

Em março, a COVID-19 que, no início do ano parecia ser um problema distante, 
surpreendeu a todos, nos vimos obrigados a fechar o campus e a reinventar, com o uso 
de ferramentas tecnológicas, a fim proporcionar suporte às famílias. Em paralelo com as 
ferramentas que foram disponibilizadas para o auxílio à distância, estamos 
constantemente pesquisando e planejando melhores práticas e protocolos para serem 
aplicados quando, enfim, pudermos retomar nossas atividades presenciais. 

Nos últimos dias, também dedicamos muitos de nossos esforços para dar 
continuidade à segunda etapa da reforma. Diante do atual cenário, como auxílio para 
execução de novas estratégias de segurança, a finalização desta etapa se mostrou crucial. 

Já ampliamos os estoques de equipamentos de proteção individual (máscaras, 
luvas, etc.), insumos de higienização pessoal e de limpeza dos espaços comuns. Também 
adquirimos mais termômetros para utilização na entrada da escola. Outras medidas e 
investimentos estão em andamento visando o bem-estar e a segurança de alunos, 
professores e demais colaboradores.  

No cenário econômico, os últimos doze meses não foram menos desafiadores. 
Vimos o dólar disparar além de 25% frente ao Real e, mais recentemente, os impactos na 
economia, oriundos das medidas de distanciamento social. É importante frisar que nossa 
escola opera dentro de um orçamento equilibrado, e todo o saldo das mensalidades e 
demais taxas de serviços retorna à instituição na forma de mantimento e investimentos 
para a qualidade de ensino. 

A Affinity Arts, por meio de seu Conselho Deliberativo, tem longa história de apoio 
às famílias de nossa comunidade que, em algum momento, foram obrigadas a 
enfrentar dificuldades financeiras.  

Recentemente, realizamos várias negociações como meio de apoio financeiro às 
famílias cuja renda tenha sofrido substancial impacto em virtude das medidas de 
distanciamento social impostas pelas autoridades. Ademais, o Conselho, em linha com os 
princípios que o guiam, vem buscando, na medida do possível,  preservar os empregos 
de todos os colaboradores, bem como os contratos que, se rescindidos, levariam à 
demissão dos mais vulneráveis dentre aqueles que fazem parte da nossa comunidade 
escolar.   

Na sexta-feira, 22 de maio, o governador do Distrito Federal decretou que as 
escolas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Cientes deste cenário e dos 
impactos em nossa comunidade, nosso jurídico buscou alternativas que nos auxiliassem 



 

a cumprir nossos serviços com a máxima qualidade. Este último item exige realismo de 
reconhecer que compensações online e reposições ‘exageradas’ estão aquém do 
adequado, especialmente nesta etapa tão importante da Educação Básica. Nesta 
perspectiva, reposições em horários complementares e em ano civil 2021, 
provavelmente sobrecarregaria nossa comunidade como um todo.  

Determina a norma legal competente o ano letivo de 800 horas. No entanto,  a 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, diante das peculiaridades sanitárias 
do momento, por meio da Recomendação Nº 1/2020 – CEDF,  possibilitou  a flexibilização  
de carga horária na Educação Infantil, em que a frequência mínima  fosse de até 60% 
(sessenta por cento) da carga horária anual obrigatória. Porém, nossa proposta, ora 
anexada, contempla uma carga horária maior e mais condizente com a qualidade de 
nossos serviços.  

Diante de todas as variáveis apresentadas, o Conselho Deliberativo da Escola 
Affinity Arts, propõe a concessão coletiva de 100% de desconto das parcelas de junho e 
julho (Total: R$ 8.872,02) com flexibilização da carga horária/calendário.  

Os termos da proposta estão descritos no aditivo que segue em anexo. Pedimos 
que os interessados encaminhem o aceite do mesmo para esse e-mail até o dia 1 de 
junho.  

Informamos que aqueles que realizaram pagamento total da anuidade, o valor 
com abatimento do desconto já concedido, será ressarcido (em crédito ou devolução) 
até 30 de janeiro de 2021.  

Anexamos o calendário provisório 2020. Observem que as datas no calendário 
escolar estão sujeitas a alterações, dependendo das medidas de distanciamento social 
exigidas pelas autoridades locais.  

Nota: Os contratos com programas de atividades extracurriculares (Affinity Plus, 
aulas de Instrumento e etc.) serão suspensos até o retorno das atividades presenciais. 

Todos os dias, em nossos pensamentos e orações pedimos por proteção da nossa 
comunidade e que esta fase passe logo, pois é imensa a saudade de nossos alunos.  

A Affinity Arts honrará sua história e, não obstante, todas as dificuldades e 
desafios que este momento apresenta, estará empenhada em tomar decisões de 
maneira a apoiar, de forma justa e equânime, todos os membros e setores da nossa 
comunidade escolar. 

 

Cordialmente, 
 
Administração Escolar 
Affinity Arts 
 


