
 
 
 

Brasília, 30 de novembro de 2020. 

 

Prezada Comunidade Affinity Arts, 

Os dias que estamos vivenciando são únicos na história moderna e, sem dúvida, deixarão marcas 
em todos nós. Testemunhamos um período de imensa transformação na sociedade. Não é apenas 
a pandemia que nos afeta. Instituições nacionais e internacionais que antes tinham legitimidade 
inquestionável estão sofrendo ataques internos e externos, fazendo com que a sociedade 
questione a autenticidade de informações e orientações pelas quais essas organizações são 
responsáveis. Observamos que a ausência de orientações claras tem promovido uma polarização 
crescente entre os diferentes grupos que agora, mais do que nunca, deveriam estar unindo forças 
para trabalhar em busca de soluções aos desafios sem precedentes que a humanidade enfrenta. 

A comunidade escolar não está imune a este cenário mundial. A Escola entende que é nossa 
responsabilidade chamar a comunidade para unir forças e trabalhar em conjunto a fim de ajudar 
uns aos outros neste momento desafiador. Mais do que nunca, devemos estar conscientes de 
tomar decisões certas para proteger a nós mesmos e àqueles ao redor - os vários membros de 
nossa comunidade. Precisamos da cooperação das famílias para honrar o apelo 
à responsabilidade coletiva de comunidade. 

Fomos informados de que algumas de nossas famílias participaram de atividades e eventos que 
podem ser classificados como de alto risco. Entendemos que a interação social é um fator crítico 
na natureza humana e que todos fomos forçados a evitá-la por longo tempo. Também sabemos 
que muitos dos que já foram infectados acreditam que agora podem viver a vida com um padrão 
de cuidado diferente dos outros. Mas a pandemia ainda não acabou, e é nossa 
responsabilidade cuidar uns dos outros, dentro e fora do campus. 

Há escolas que tiveram que fechar novamente o campus devido ao risco generalizado de 
contaminação. Nesse ponto, fomos abençoados, e nossos protocolos provaram ser eficazes na 
proteção de alunos, professores e funcionários. Continuaremos a fazer tudo ao alcance para 
apoiar a comunidade. Ainda assim, gostaríamos de convocar todos os membros desta 
comunidade para se juntar a nós no esforço de continuar a oferecer um ambiente seguro e 
saudável para todos. Isso significa que devemos fazer nossa parte de sacrifício na vida 
pública e privada pelo bem-estar do demais membros de nossa comunidade. 

Lembrem-se de não enviar seu(s) filho(s) à Escola se alguém em sua casa apresentar sintomas 
ou estiver sendo testado para COVID-19. Continuamos monitorando o cenário da COVID-19 em 
Brasília e no Distrito Federal. Estamos consultando autoridades, equipe jurídica e especialistas 
em saúde para entender melhor as condições com que poderemos operar no primeiro semestre 
do ano escolar de 2021. Continuaremos nos comunicando com os Senhores à medida que outras 
informações estiverem disponíveis. 

Contamos com seu apoio enquanto #CuidamosUnsDosOutros. 

Atenciosamente, 

Direção 
Affinity Arts 

 

 



 
 
 

November 30, 2020. 
 
 
 
Dear Affinity Arts Community, 

The days we live together are unique in modern history and will undoubtedly leave their mark on 
all of us. We are witnessing a period of immense transformation in our society. It is not only the 
pandemic that impacts us. National and International institutions that once held unquestionable 
legitimacy are undergoing attacks from within and outside, leaving society questioning the 
authenticity of the overall information and guidance these organizations are responsible for. We 
observe that the absence of clear guidance has promoted an increasing polarization amongst 
different groups within our society that now, more than ever, should be aligning forces to work 
together in finding solutions to the unprecedented challenges facing humankind. 

Our School community is not immune to this worldwide scenario. This Administration understands 
that it is our responsibility to call our community to join forces and work together to help one another 
go through this challenging time. Now, more than ever, we must consciously make the right 
decisions to protect ourselves and those around us — the various members of our community. We 
need families’ cooperation in honoring our call for collective community responsibility. 

It has come to our attention that some of our families have engaged in activities and events that 
can be classified as high-risk. We understand that social interaction is a critical factor within human 
nature and that we have all been forced to restrain from it for a long time. We also know that those 
who have already been infected believe that they can now run their lives with a different standard 
of care than others. But the pandemic is not over and it is our responsibility to take care of 
one another, both on and off campus. 

We know of other schools that have had to reclose their campus because of the widespread risk 
of contamination. At this point, we have been blessed, and our protocols have proved to be effective 
in safeguarding students, teachers, and staff. We will continue to do everything within our means 
to support our community. Still, we would like to summon all members of this community to 
join us in our effort to continue to provide a safe and healthy environment to all. This means 
that we must all do our share of sacrifice in our public and private lives for the wellbeing of 
all other members of our community. 

Please remember not to send your child(ren) to School if anyone in your household has symptoms 
or is being tested for COVID-19. School of the Nations continues to monitor the COVID-19 scenario 
in Brasília and the Distrito Federal and is consulting with authorities, our legal team, and health 
specialists to better understand the conditions we will be allowed to operate in the first semester of 
the 2021 School Year. We will continue to keep you informed as more information becomes 
available. 

We count on your support as #WeTakeCareofOneAnother. 

Sincerely, 

Affinity Arts 
Administration 


