
Vida



A Educação para a Vida é a essência do CECAM. O Vida tem como objetivo propiciar ao 
aluno o desenvolvimento do autoconhecimento, equilíbrio, controle das suas emoções e 
fortalecimento dos laços afetivos e solidários criando uma atmosfera receptiva a inclusão 
social. 

Oportunizamos aos alunos momentos de reflexão e cultivo ao respeito e amor à pátria. O 
contato com a natureza aguça a imaginação e potencializa a criatividade e o cuidado com o 
meio ambiente desenvolvendo o sentimento de pertencimento.



O objetivo é trabalhar a importância de ajudar o próximo. Os alunos são incentivados a serem 
solidários e trazerem objetos que encontram-se em bom estado, tais como brinquedos, 
vestimentas, entre outros para serem doados.

RODAS DE CONVERSA COM A PSICÓLOGA

GARAGE SALE RED CROSS

O Cecam se preocupa com o bem estar global de seus alunos e está sempre buscando ferramentas que 
possam contribuir para que todos se sintam felizes, neste momento de conversa, percebemos a 
individualidade de cada um, percebendo o momento e a situação passada por cada aluno avaliando 
assim a necessidade do atendimento individualizado.

RESPIRAÇÃO DIÁRIA

Estabelecer uma harmonia entre sentimento, pensamento e comportamento é algo fundamental 
para a qualidade de vida. Os alunos realizam diariamente um momento onde param todas as 
atividades para concentrarem-se apenas na sua respiração. Esse momento proporciona aos 
alunos sensação de bem estar e relaxamento, reduzindo a ansiedade e estresse, ampliando o 

tempo e capacidade de concentração.

NOITE DO SONINHO

Uma noite especial pensada para nossos alunos da educação infantil e 
fundamental I com objetivo de fortalecer vínculos, valores, e desenvolver a 

autonomia, proporcionando vivências cheias de alegria e aprendizagem.



Investimos numa educação completa, desenvolvendo as crianças por inteiro, trabalhando 
suas habilidades socioemocionais e o senso de responsabilidade e de coletividade, além da 
preocupação com o meio ambiente e o desperdício.

FESTA JUNINA

HORTA

Socializar os alunos, promover a interação da família com a escola, desenvolver o interesse e o 
gosto pela cultura popular do nosso país.

THANKSGIVING
O Thanksgiving Day tem como objetivo promover a reflexão sobre a importância do 
agradecimento. Além disso procura-se também levar os alunos a conhecerem a origem histórica 
da data, seus principais símbolos e costumes. Celebramos o momento com um grande 

piquenique comunitário e os alunos e professores compartilham suas mensagens de gratidão.



SEMANA DA CRIANÇA
No dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças, data que é sempre lembrada por promover 
muita alegria e diversão aos pequeninos, nossas crianças contam com uma semana preparada 

especialmente para eles com atividades lúdicas, divertidas e envolventes.

O CECAM busca constantemente desenvolver um trabalho pautado em valores humanos e voltado 
para a formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Para isso, coloca em prática 
diversas iniciativas em que os alunos entram em contato com os valores humanos e podem 
perceber como a prática deles pode fazer bem ao próximo e à sociedade como um todo.

Momento de união que mistura diversão, interação, respeito, amizade, lealdade e muito amor entre 
pais, filhos, avós e demais familiares.

FESTA DA FAMÍLIA

MOMENTO COM A DIREÇÃO - EDUCAÇÃO DE VALORES



Educamos para mudar o mundo.


