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Academia e Parque
Aquático reabrem
as portas
Depois de muito tempo fechados, o parque
aquático e a academia da UniEVANGÉLICA
voltaram a funcionar. Mas claro, estão seguindo
uma série de regras para que possam garantir a
segurança dos seus usuários.

ACADEMIA
Abre das 6h às 13h e das 14h às 20h de segunda
à sexta-feira.
Atividade que será ofertada: musculação
Tempo de duração das sessões: até 50 minutos

PARQUE AQUÁTICO
Abre das 7h às 13h e das 14h às 20h de segunda
à sexta-feira.
Atividade que será ofertada: natação
Tempo de duração das sessões: 50 minutos

PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA:
GERAL
Ÿ Manter tapete higienizante na entrada;
Ÿ Agendamento do atendimento (20 usuários
no máximo);
Ÿ Distanciamento entre as pessoas, bem como
o uso obrigatório de máscara;
Ÿ Álcool gel 70° e papel toalha para o aluno em
quantidade suﬁciente e em locais
estratégicos;
Ÿ Bebedouros isolados. O aluno deve utilizar
exclusivamente seu squeeze para beber
água;
ACADEMIA
Indicação de treinamento exclusivamente
pelo aplicativo diretamente no celular do

aluno, evitando o contato com a tecla de start
da impressora;
Ÿ Exercícios e os alongamentos realizados
individualmente, sob orientação do
proﬁssional de Educação Física, sendo
vedado o contato físico
Ÿ Distância mínima de 02 (dois) metros entre os
alunos;
PARQUE AQUÁTICO
Usuários do Parque Aquático devem trazer
roupa propícia para o pós treino, evitando o
uso dos chuveiros dos banheiros;
Ÿ Limite de 1 aluno por raia (Parque Aquático);
Ÿ Idosos e pessoas classiﬁcadas como grupo
especial ainda estão impossibilitadas de
retorno, de acordo com a legislação e visando
reduzir o risco de contágio.
Ÿ

Ÿ

expediente
Este é o AEE Notícias, um meio de comunicação on-line da AEE.
Ele será enviado mensalmente a todos os colaboradores
através do e-mail e também estará disponível no Portal RH.
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Fazer o bem faz bem

Ajudar o outro sempre faz bem
Nosso personagem desta edição é o
Mestre de Cerimônias da AEE Leandro
Rosa de Araújo. Leandro conheceu a
importância de ajudar o próximo ainda
na infância. “Eu sempre trabalhei e vi
minha mãe auxiliando os outros nos
trabalhos sociais da igreja. Sempre em
bairros afastados havia muitas
pessoas carentes e eu sempre vi
minha mãe mobilizando muita gente
pra poder ajudar”, conta.
Leandro conta que devido a problemas
familiares, já dependeu de doações de
outras pessoas para viver. “Nessa
época eu vi como é importante ajudar
outras pessoas e hoje eu sinto muito
mais alegria em poder ajudar”, diz.
Há dois anos, Leandro trabalha como
diretor ﬁnanceiro voluntário no
Conselho das Entidades Filantrópicas

de Anápolis – CEFA. Lá, já conseguiu
realizar vários projetos sociais e
culturais.
“Estamos sempre atendendo e esse
ano, devido a pandemia, a procura
aumentou ainda mais”, conta. E pra
ajudar, ele aﬁrma que não é preciso ter
muito. “Qualquer pessoa pode ajudar,
mesmo que você não seja eloquente
ou não tenha dinheiro. Você pode, por
exemplo, doar atenção”. E ser
reconhecido nunca é o mais
importante. “Eu já vi frutos dessa
atitude de doação e ﬁco muito feliz,
mas tem pessoas que você vai ajudar e
não vai ver resultado nenhum. Não
importa. O mais importante é saber
que a gente pode ajudar alguém”,
conclui.

Nossos talentos

A arte como forma de expressão

Sandra Marques Alfredo
Auxiliar de Sala - Colégio Álvaro de Melo

A auxiliar de sala do Colégio Álvaro de Melo, Sandra
Marques Alfredo, está há 21 anos na instituição.
Gosta de trabalhar no colégio e se sente realizada em
outra função: a de artista.
“Eu gosto muito de trabalhos manuais, trabalho com
EVA ou qualquer outro tipo de artesanato”, conta
Sandra. A auxiliar de sala trabalha com artesanato
para ter uma renda extra e também para ajudar em

lembrancinhas e decoração no próprio colégio.
Sandra conta que vende caixinhas e lembranças para
casamentos. “Aos poucos fui descobrindo que a arte
me completa. Pra mim é uma satisfação muito
grande. Me sinto realizada”, diz.
Os trabalhos também tem para Sandra outro sentido.
É uma forma de se expressar. “Como sou tímida,
gosto de ﬁcar no meu cantinho fazendo arte”, explica.
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Aconteceu
Dia das Crianças animado no Colégio Couto Magalhães
Depois de quase um ano inteiro de muita saudade, os
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I
puderam visitar o colégio para comemorar o Dia das
Crianças.
A equipe da Educação Infantil preparou um momento com
teatro, dança e música em sistema Drive In. As crianças
puderam assistir tudo de dentro ou em cima dos carros.
Já as crianças do Ensino Fundamental I participaram de
um Drive Thru, onde puderam ver as professoras e
receberam lembrancinhas.
Foi um momento especial para equipe e alunos do
Colégio Couto Magalhães em Anápolis. O momento que
teve o apoio do Departamento de Eventos foi especial
para a equipe do CCM.

Concerto em homenagem aos professores
Professores e maestros do Projeto Criar e Tocar
realizaram uma homenagem aos professores em
forma de concerto. A Orquestra de Câmara dos
Professores do Projeto Criar e Tocar, sob a
regência do Maestro Andreyw, encantou o
público, que participou efetivamente durante o
chat ao vivo do evento, transmitido pelo youtube
da UniEVANGÉLICA.
O concerto teve a participação do Coral de
Colaboradores e Convidados.

