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Projeto Aduem Criança: pais e crianças aprovam 1a Colônia de Férias

ADUEM nos campi
  Com o propósito de levar 
a presença da Aduem às 
localidades das extensões 
da UEM, a Aduem também 
foi representada na mesa de 
autoridades pelo Professor 
Luciano G. Costa nas 
cerimônias de colação de 
grau desse último final de 
semana em Cidade Gaúcha 
e Umuarama. “Faremos 
sempre questão de prestigiar 
os eventos da nossa 
Universidade, e os colegas 
de Goioerê, Cianorte, 

Cidade Gaúcha e Umuarama 
ficaram surpresos com nossa 
presença nas extensões! 
Desejamos sucesso aos 
graduados e parabenizamos 
a equipe do Cerimonial 
da UEM pelo excelente 
trabalho”, comenta o 
presidente.
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 Sede  campestre está com novos horários de serviços 
* Cantina: de terça-feira a domingo, das 10h às 20h.
* Piscina: de terça-feira a domingo, das 9h às 21h.
* Academia: segunda-feira das 17h às 21h, de 
terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 17h às 
21h,  e sábado, das 9h às 12h.
* Natação e Hidroginástica: inscrições para as 
turmas 2012 (adulto, adolescentes e crianças) 

estarão abertas de 6 a 10 de fevereiro.
- Sauna Masculina: terça e quinta-feira das 17h 
às 21h e sábado das 14h às 17h.
- Sauna Feminina: quarta e sexta das 17h às 
21h e domingo das 14h às 17h.
- Futebol Suíço: terça e quinta-feira, a partir 
das 18h.

  A primeira Colônia de Férias da Aduem teve 
avaliação positiva dos pais que acompanharam 
os filhos durante a recreação e das próprias 
crianças que participaram. No último dia de 
atividades foi registrada a participação da 
maioria dos inscritos. “Parecia  não ter hora 
para acabar. Por elas, ficariam a tarde inteira 
e ainda mais uma semana”, comenta um dos 
monitores.
  Para a mãe de um dos participantes, Satiko 
Nanya (DBC), a Aduem está de parabéns 
por essa iniciativa. “Foi muito bom a 
associação oferecer esse momento só para as 
crianças, principalmente pelo espaço e pelas 
atividades. Com isso, elas tiveram um tempo 
para interagir, fazer novas amizades e até 
reencontrar antigos coleguinhas. A partir de 
agora, elas passam a fazer uso da piscina em 
grupos, pois trocaram telefones”. 

  A profª Carolina V. Minte-Vera (DBI), 
também participou da avaliação da colônia 
e contribui com sugestões para aprimorar a 
próxima edição. Ela acompanhou seu filho 
Leonardo durante algumas atividades e disse 
que ele adorou. 
  A colônia ocorreu de 17 a 28 de janeiro das 
13h30min às 17h. Ao todo, foram quarenta 
participações, e durante o período não foi 
registrado nenhum incidente com as crianças.  
Na avaliação dos monitores, a atividade 
alcançou os objetivos de integração e de 
lazer, despertando, assim, o valor da amizade 
entre os filhos dos associados. 
 “Acumulamos experiência nessa primeira 
colônia de férias da Aduem, e pretendemos 
mantê-la  e aperfeiçoá-la”, ressalta o presidente 
da Aduem, prof. Luciano Gonsalves.

“Achei muito legal. 
As brincadeiras 

foram divertidas 
e, também, porque 

na  piscina, mesmo 
não sabendo nadar, 

nos divertimos 
utilizando boias”.

Murilo C. A., 9 anos.

O que você achou da colônia de férias da Aduem?

“Eu gostei 
muito, 

achei tudo 
legal”.

Jhulia A.S.,
3 anos.

“Gostei do 
parquinho, 
da piscina 
e da pipa. 

Também dos 
monitores”.

Fernando C. A., 
7 anos.

   A partir da próxima semana, os associados 
poderão contar com mais quatro novos convênios: 
o restaurante Ginga & Sabor (10% de desconto 
+ chequinho), o Hotel King Confort (35% de 
desconto na tarifa de balcão), Cicles Mar (10% 
de desconto na mão de obra),  a Clínica Aziz 
Fonoaudiologia e Psicologia (chequinho) e a 
Papelaria Paranaguá (10% de desconto + chequinho). 

Professores 
Luciano e 
Vila com 
o gerente 
do Ginga 
& Sabor 
(Bruno) 

durante  o 
fechamento 

do convênio.

Aduem atrai novos convênios


