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 Plano de ação clube juvenil de Esportes  

Líder: Victor da Silva Ruben 3C 

Missão: Proporcionar a integração entre os componentes dos clubes, promovendo 

qualidade de vida através da prática de esportes. 

Objetivo: desenvolver habilidades para prática do Vôlei e do futebol. 

Valores: Cooperação, solidariedade. Espírito de equipe. 

Resultado esperado: integração entre os alunos, espírito de coletividade. 

Plano de atividades: 

Em sala de aula discutir com o clube as estratégias de jogo (futebol e Vôlei) 

Aplicar na quadra a estratégias. 

Culminância: Campeonato de futebol de salão e Vôlei.  

 Plano de ação clube juvenil Ping-Pong 

Líder: Gustavo Bernardo 2 D 

Missão: Mostrar um pouco desse esporte, e praticá-lo. 

Objetivo: desenvolver as habilidades necessárias para a prática do jogo,  

Valores: Cooperação, solidariedade. Espírito de equipe. 

Resultado esperado: que todo do clube conheça as regras do ping-pong com 

organização e responsabilidade. 

Plano de atividades: treino das regras, minitorneios. 

Culminância: torneio final com os vencedores dos minitorneios. 
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 Plano de ação clube Facção dos filmes   

Líder: Thalita e Rebeca   

Missão: Proporcionar aos membros do clube a apresentação de filmes diversos. 

Objetivo: Levar aos membros do clube a oportunidade de assistir filmes que não são 

vistos na TV aberta, proporcionar momentos relaxamento e descanso. 

Valores: Cooperação, solidariedade informação. 

Resultado esperado: integração entre os alunos, espírito de coletividade, conhecimento 

estar atualizado com o que passa no mundo. 

Plano de atividades: Definir semanalmente com os membros do clube quais os filmes 

que serão exibidos, baixar filmes da net-Félix. 

Culminância: Preparação de Quis com todos os filmes. 

 Plano de ação clube juvenil –Barbearia  

Líder: Mateus Fortunato  

Missão: Ensinar diversos tipos de cabelos e prepará-los para o mercado de trabalho; 

Objetivo: Fazer com que os membros aprendam cortar cabelo.   

Valores: Cooperação, solidariedade 

Resultado esperado: que coloquem em prática na vida, mesmo para arrumar um 

emprego na área. 

Plano de atividades: apresentação das ferramentas de corte, manuseio das 

ferramentas, prática de corte, teoria dos cortes. Avaliação. 

Culminância: montar um ateliê de barbearia para cortar cabelo dos visitantes. 
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 Plano de ação clube de:  Desenho  

Líder: Gustavo da Silva  

Vice-Líder:   

Missão: Ampliar os conhecimentos e técnicas dos integrantes. 

Objetivo: Incentivar os integrantes a aprenderem a desenhar.   

Valores: Cooperação, respeito, união, solidariedade 

Resultado esperado: Que todos desenvolvam as habilidades básicas do desenho. 

Plano de atividades: provas criativas, apresentação das técnicas, desafios. 

Culminância: montar uma exposição com todos os desenhos realizados durante o 

clube. 

 

 Plano de ação clube de Teatro Musical  

Líder:  Gilberto 2º D  

 

Missão:  levar a cultura de diferentes gêneros. 

Objetivo: montar uma peça de teatro musical (adaptação A Bela e a Fera)  

Valores: Cooperação, união, responsabilidade. 

Resultado esperado: montagem de uma peça de teatro musical. 

Plano de atividades:   ensaio das músicas, ensaio das falas. 

Culminância: apresentação da peça “A bela e a Fera”. 
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 Plano de ação clube de Customização de roupas  

Líder: Kane 2D 

Missão: Aperfeiçoar as habilidades de reaproveitamento de peças de roupas em 

desuso 

Objetivo: aprender e ensinar customizar roupas em desuso. 

Valores: Cooperação, respeito, união, solidariedade. 

Resultado esperado: Que todos desenvolvam as habilidades básicas da 

customização. 

Plano de atividades: separar material, elaborar desenhos, costurar, colar  

Culminância: montar uma exposição com todos as roupas customizadas. 

 Plano de ação clube de Customização de objetos  

Líder: Larissa   

Missão: reaproveitar objetos, transformando-os  

Objetivo: criar objetos usando matérias recicláveis. 

Valores: solidariedade, sustentabilidade  

Resultado esperado: Que todos desenvolvam as habilidades básicas da 

customização. 

Plano de atividades: separar material, elaborar desenhos, colar  

Culminância: montar uma exposição com todos os objetos customizadas. 
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 Plano de ação clube de Artesanato  

Líder: Larissa 3º A  

    

Missão: criar objetos de decoração, lembrancinhas com diversos materiais. 

Objetivo: desenvolver habilidades manuais e criatividade. 

Valores: solidariedade, união, cooperação. 

Resultado esperado: Que todos desenvolvam sua criatividade para que venha ser 

uma opção de renda. 

Plano de atividades: separar material, desenvolver passo a passo.  

Culminância: montar uma exposição com todos os objetos criados. 

 Plano de ação clube de Leitura  

Líder: Fernanda 1º A  

Missão desenvolver o habito de leitura  

Objetivo: tornar a leitura prazerosa  

Valores: solidariedade, união, cooperação. 

Resultado esperado: Que todos desenvolvam o hábito da leitura de forma prazerosa. 

E que leiam ao final do semestre pelo menos um livro. 

Plano de atividades: Elaboração de uma lista de sugestão de livros a serem lidos, 

roda de conversa sobre a leitura que estão sendo feitas. 

Culminância: expor um pequeno resumo dos livros que foram lidos. 
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 Plano de ação clube: Rádio/jornal   

Líder: Davi Lira   3º C 

Missão: expandir a comunicação e dar oportunidade a todos a desenvolverem a sua 

criatividade. 

Objetivo: tornar os horários de almoço e intervalo mais atrativos, melhorar a 

comunicação. Apoiar e divulgar a elaboração de materiais pedagógicos... 

Valores: Cooperação respeito. Interação 

Resultado esperado:    

Pretende ser um espaço de divulgação de opiniões dos alunos sobre o mundo que os r

odeia. Este é um espaço de alunos e para alunos, cabendo aos 

professores coordenadores o papel orientador na 

consecução das propostas planeadas. 

Plano de atividades:  

. Leitura de notícias sobre as diferentes atividades da escola; 

• elaboração e gravação de entrevistas com espaço a equipe escolar, 

• apoio as atividades escolares  

. Divulgação de eventos e publicação de fotos na página da face book  

. Distribuição semestral do jornal da escola 

 

Culminância: distribuição do jornal da escola para os visitantes, divulgação dos 

demais clubes, divulgação de todo evento (culminância dos clubes) 
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 Plano de ação clube de Breackdance  

Líder:  Leandro 3º C  

Missão: ensinar a cultura do BREACK DANCE  

Objetivo: informa aos membros do clube, sobre a cultura o Break e sua importância. 

Valores: socialização, cooperação  

Resultado esperado: a evolução de cada aluno acontecera no ritmo de cada um. 

Desenvolvendo aos poucos; força equilíbrio e concentração. 

Plano de atividades:   contar a história do Breack, exibição de vídeos, relaxamento, 

treino da coreografia. 

Culminância: apresentação de uma dança  

 Plano de ação clube de Dança   

Líder:  Matheus Fernando 2º D  

Missão:  todos aprenderem a dançar  

Objetivo: levar o aluno a dançar para desenvolver a coordenação motora  

Valores: Cooperação, união, responsabilidade, solidariedade e respeito  

Resultado esperado: todos aprenderem as coreografias  

Plano de atividades:   escolha das músicas e das coreografias, ensaios. 

Culminância: Apresentação de uma dança. 
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