Colégio Madre Cecília
1) Qual é a relação do Madre Cecília com o esporte em Campinas?
O Colégio Madre Cecília acredita que o esporte é um instrumento de
desenvolvimento humano e que a prática esportiva promove a formação do
jovem de maneira integral, colaborando no desenvolvimento físico, intelectual,
emocional e social. Dessa maneira, preocupa-se em proporcionar aos seus
alunos, além de aulas de Educação Física de altíssima qualidade, aulas de
diversas modalidades esportivas como atividades extracurriculares. Em seu
corpo discente, há alunos federados que contam com o apoio do colégio em
todos os sentidos. Entendemos que, assim, também contribuímos com o bom
andamento do esporte da cidade.
2) Por que você optou por apoiar o CBC?
Apoiar o CBC é ter certeza de que estamos unindo forças em prol da boa
formação de jovens, que estão comprometidos com o esporte e com a
educação. Sabemos que os valores que são transmitidos aos atletas pelo CBC
farão diferença na formação global daqueles que têm a oportunidade de ali
estar.
3) O que esse projeto tem de diferente dos outros?
Percebemos que o projeto Campinas Basquete Clube tem o diferencial de
reunir diversas áreas do conhecimento em prol do esporte, não somente em
busca de resultados esportivos positivos, mas também com a preocupação de
fazer com que o basquete seja um instrumento para transformação social,
desenvolvimento de habilidades e realização pessoal de seus atletas. Diante
disso, o Colégio Madre Cecília se viu determinado a não ser só mais um
apoiador, mas sim, ser um patrocinador desse projeto, acreditando que é papel
da escola, como instituição educadora, incentivar iniciativas desse tipo.
4) Quais os resultados o Colégio vislumbra com essa parceria?
Com essa parceria, o Madre Cecília vislumbra colocar em prática alguns dos
ideais da educação calvariana. Devemos ajudar a construir uma sociedade que
valorize o todo, supere os desequilíbrios, proporcione a todos os alunos
condições para conciliar o ser, o saber, o conhecer, o ter e o poder. Buscamos
cada vez mais o conhecimento, fundamentado na proposta pedagógica da
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Calvário, que expressa seu
compromisso na construção de uma realidade social tida como possível e
desejável pela comunidade escolar, convergindo para aspectos essenciais à
plena realização do ser humano.

