
 

 

CLUBES & PROJETOS 

2017 

 
Clubes & Projetos 
 

Realizações que oferecem saberes de forma mais dirigida, agradável, principalmente para quem deseja aperfeiçoar 
conhecimentos específicos. Uma forma de fazer muito mais escola, com muito mais eficiência e muito mais prazer. Uma 
opção que o GayLussac oferece gratuitamente, fora do horário regular de aulas. 

 

                          
                    De absoluto, só a relatividade. 

Albert Einstein 

O que é o Clube de Ciências? 
 

É a formação de um grupo de alunos que gostam de Ciências Naturais, interessados em aprender mais sobre o assunto, 
participando de projetos e compartilhando os resultados, ideias e experiências na escola. 
 

Objetivos do Clube de Ciências 
 

 Assegurar a aprendizagem das matérias representativas das atividades de exploração da natureza nas dimensões 
técnicas, científicas e ecológicas; 

 Desenvolver o interesse pela prática de atividades ao ar livre e dentro do laboratório de Multiciências, aprofundando a 
compreensão das ciências; 

 Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à prática científica, através da exploração da 
natureza, possibilitando transpor os conhecimentos teóricos da sala de aula para o cotidiano. 

 

Onde e quando acontece o Clube de Ciências 
 

 O Clube de Ciências acontecerá através de encontros semanais no Laboratório de Multiciências no horário  
das 13h35min às 15h15min, às 5as feiras. 

 

Os resultados do Clube de Ciências serão apresentados de várias formas 
 

 Exposição dos trabalhos; 

 Exposição Fotográfica. 
 

Regras e Compromissos 
 

 Utilizar os recursos do Laboratório de Multiciências com responsabilidade e bom senso, respeitando os colegas e 
professor; 

 Ser assíduo e pontual nos encontros semanais. A ausência seguida em dois encontros desvincula automaticamente o 
membro do Clube. 

 

Orientação do Clube de Ciências 
 

 Profª. Eliana Salgado - Pedagoga e Especialista no Ensino de Ciências. 
 

Público-alvo 
 

 Alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental. 
 

Como se inscrever  

 Através do Cadastro de Interesse no site da escola de 20 a 22 de fevereiro a partir das 22h; 

 As vagas são limitadas e o número excedente entrará numa lista de espera. 
 

Número de Vagas e Seleção 
 

 15 alunos por grupo e por ordem de inscrições. 
  

Período dos Encontros 
 

 09 de março a 09 de novembro 

 
 



 
 

O que é o Clube de Robótica? 
 

É a formação de um grupo de alunos que gostam de Tecnologia, interessados em aprender mais sobre o assunto, 
participando de projetos com instrumentos teóricos e práticos e compartilhando ideias, experiências e resultados na escola. 
 
Objetivos do Clube de Robótica 
 

 Aprofundar os conhecimentos de diversos conteúdos ligados ao raciocínio lógico-matemático, aos conceitos científicos e 
às noções de programação, orientando os alunos em leituras, pesquisas e práticas sobre temas de seu interesse; 

 Favorecer a interdisciplinaridade promovendo a integração de conceitos das áreas de matemática, física, eletricidade, 
eletrônica e mecânica; 

 Motivar o estudo e análise de máquinas e mecanismos existentes de modo a reproduzir o seu funcionamento; 

 Criar um fórum de discussão dos membros do Clube. 
 

Onde e quando acontece o Clube de Robótica? 
 

 O Clube de Robótica acontecerá através de encontros semanais no Laboratório de Multiciências em 2 horários distintos. 
 

      - Veteranos - 4as feiras das 13h35min às 15h15min 
        (utilizando kits de Arduíno e programação em C++) 
      - Aprendizes - 6as feiras das 13h35min às 15h15min 
        (utilizando kits da LEGO e programação em mindstorms 2.0) 
 

Os resultados do Clube de Robótica serão apresentados de várias formas 
 

 Exposição dos trabalhos; 

 Participação em eventos intercolegiais. 
 

Regras e Compromissos 
 

 Utilizar os recursos da Robótica com responsabilidade e bom senso, respeitando os colegas e professores; 

 Ser assíduo e pontual nos encontros semanais. A ausência seguida em dois encontros desvincula automaticamente o 
membro do Clube; 

 Os alunos deverão participar do Clube desde que isso não traga prejuízos para suas atividades escolares; 

 Os alunos veteranos terão responsabilidade no grupo dos aprendizes, assim como auxiliarão nas realizações da robótica 
do 2º ao 5º ano. 

 

Orientação do Clube de Robótica 
 

 Prof. Cícero Augusto, Orientador de Tecnologia. 
 

Público-alvo 
 

 Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 1ª série do Ensino Médio. 
 

Como se inscrever 
 

 Através do Cadastro de Interesse no site da escola de 20 a 22 de fevereiro a partir das 22h; 
 As vagas são limitadas e o número excedente entrará numa lista de espera. 
 

Número de Vagas e Seleção 
 

 20 alunos por grupo; 

 Ordem de inscrições. 
 

Período dos Encontros 
 

 08 de março a 10 de novembro. 

 



CLUBE LITERÁRIO 
 

O que é o Clube Literário?  
 

Trata-se de uma reunião de introdução ao fazer literário, compreendendo a peculiaridade dos gêneros e dos tipos mais 
comuns. 
 

Objetivos Gerais 
 

 Estimular o gosto pela leitura e pela produção de texto, bem como a capacidade de apreciação crítica, ampliando o 
conhecimento e a observação de mundo; 

 Conhecer de forma básica alguns conceitos classificatórios de literatura; 

 Ler e aprender algumas especificidades de cada um dos gêneros e tipos apresentados; 

 Produzir e divulgar obras literárias. 
 

Objetivos Específicos 
 

 O orientador do Clube Literário propõe objetivos diferentes em períodos específicos, com o intuito de otimizar o trabalho 
dos alunos, que passam a ver gradativamente seus interesses se realizarem; 

 Estrutura: 20 vagas, devendo o aluno se inscrever em um dos gêneros abaixo: 
 

Gênero Narrativo 

 

Produção de texto narrativo: contos, novelas e romance. 
 

Total de 5 vagas, com a presença mensal de um tutor. 
 

Gênero Lírico 

 

Produção de texto poético: poesia e música. 
 

Total de 5 vagas, com a presença mensal de um tutor. 
 

Gênero Dramático 

 

Produção de texto teatral. 
 

Total de 5 vagas, com a presença mensal e um tutor. 
 

Texto e Imagem 

 

Produção de quadrinhos, storyboard e afins. 
 

Total de 5 vagas, com a presença mensal de um tutor. 
 

 
A prática do Clube será dividida em quatro períodos, revelando, portanto, 4 objetivos, a saber, pela tabela: 
 

 Períodos Objetivos 

1 
ASSIMILAÇÃO 
(março-abril) 

Este será um período em que o orientador proverá o aluno de textos e filmes específicos 

em que a produção artística esteja tematizada. 

 

CULMINÂNCIA: Corredor Literário. 

2 
LABORATÓRIO 
(maio-junho) 

Este será um período em que o orientador proverá o aluno de exercícios de escritura, 

dentre eles, adaptação (paráfrase, paródia) ou analogia. 

 

CULMINÂNCIA: Jornal Literário (reestru-turação das notícias da semana). 

3 
EXECUÇÃO 1  
(julho-agosto-setembro) 

Este será um período em que se começa a produção original do aluno, que, imbuído, do 

conteúdo das primeiras frases, terá mais solidez para constituir seu texto. 

 

CULMINÂNCIA: Feira do conhecimento. 

4 
EXECUÇÃO 2  
(setembro-outubro-
novembro) 

Este será um período em que se fará o fechamento do Clube. Pode ser dada 

continuidade à tarefa iniciada no período 3 ou se pode começar uma nova etapa. 

 

CULMINÂNCIA: Evento da Folha Dirigida. 

 



Onde e quando acontece o Clube Literário 
 

 O Clube de Literatura acontecerá através de encontros semanais às 3as feiras das 14h às 15h50min.  
 

Os resultados do Clube Literário serão apresentados de várias formas 
 

 Exposição dos trabalhos; 

 Exposição fotográfica. 
 

Regras e Compromissos 
 

 Ser assíduo e pontual nos encontros semanais. Duas faltas seguidas e não justificadas a tempo, desvincula 
automaticamente o aluno do Clube e na chamada imediata de outro para ocupar sua vaga; 

 Ser pontual nos encontros semanais; 

 Trazer o material apropriado e solicitado para o momento do Clube; 

 Agir com comportamento apropriado, numa atuação coletiva e individual; 

 Esforçar-se em interagir com os pares indicados pelo professor, caso seja necessário. 
 

 

Orientação do Clube Literário 
 

 Prof. Tigran Sisson Magnelli - Professor de Língua Portuguesa, Literatura e Produção Textual e Colaboradores. 
 

Público-alvo 
 

 Alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.  
 

Como se inscrever 
 

 Através do Cadastro de Interesse no site da escola de 20 a 22 de fevereiro a partir das 22h; 

 As vagas são limitadas e o número excedente entrará numa lista de espera. 
 

Número de Vagas e Seleção 
 

 20 alunos. 

 Critério: Ordem de inscrições. 
 

Início do Projeto  
 

 07 de março. 

 
Período dos Encontros 
 

 07 de março a 07 de novembro. 

 
 



 

O que é o Clube de Música? 
 

O Clube de Música é uma oportunidade oferecida pelo Instituto GayLussac, aos alunos que desejam desenvolver talentos e 
aptidões musicais, principalmente através da prática de conjunto.  
 

Objetivos do Clube de Música 
 

 Investir em educação artística na escola, acreditando que esta é uma excelente maneira de fomentar, no aluno, um 
interesse pela investigação cultural. Neste caso específico, através de atividades musicais; 

 Exercitar a cidadania e o conceito de ser humano enquanto um ser social, através de atividades coletivas, onde o objetivo 
principal não sobressair, e sim somar; 

 Representar o Instituto GayLussac, em atividades musicais dentro e fora do colégio; 

 Desenvolver talentos e aptidões musicais através da prática de conjunto; 

 Despertar o interesse do aluno para a música como um todo, e não apenas de forma prática. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Mencionar conceitos de teoria e percepção musical; 

 Mencionar grafia musical, através do método Gazzi de Sá como grafia de suporte para a grafia musical tradicional; 

 Mencionar fatos históricos relevantes para entender a música como a entendemos nos dias de hoje; 

 Preparar, produzir e executar, junto ao clube de literatura, o projeto: GayLussac In Cena; 

 Desenvolver habilidades musicais através da prática de conjunto: 

- Conceitos de harmonia instrumental; 
- Conceitos de técnicas instrumentais; 
- Conceitos de concertino e ripieno (solo e conjunto). 

 Prática de exercícios alternativos propostos pela Oficina de Música (OM), sugeridos por Murray Schafer em seu livro: O 
ouvido pensante. 

 

Onde e quando acontece o Clube de Música? 
 

 O Clube de Música acontecerá através de encontros semanais, no teatro, em 2 horários distintos: 

- Introdução - 3as feiras das 13h35min às 15h15min 
(6º e 7º anos do Ensino Fundamental); 

- Desenvolvimento - 3as feiras das 15h15min às 16h55min 

(8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio). 

 
 
Os resultados do Clube de Música serão apresentados de várias formas: 

 

 Apresentações musicais; 

 Participação em eventos como o GayLussac In Cena; 

 Quaisquer outras apresentações que envolvam atividade musical, nas quais o Clube seja requisitado. 
 

Regras e Compromissos  
 

 A assiduidade e a pontualidade nos encontros semanais serão critério rigoroso para justificar a presença do aluno no 
Clube de Música. A ausência do aluno em dois encontros seguidos, sem justificativas coerentes e comprovadas, 
desvincula automaticamente o membro do Clube; 

 Os alunos poderão participar do Clube desde que isso não traga prejuízos para suas atividades escolares; 

 Os alunos veteranos terão certa responsabilidade perante o grupo de aprendizes, devendo servir de exemplo, 
principalmente no que diz respeito à disciplina e comportamento.  

 

Orientação do Clube de Música 
 

 Prof. Cícero Augusto. 
 

Instrutor do Clube de Música 
 

 Victor Salzeda. 
 

Público-alvo  
  

 Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 1ª série do Ensino Médio. 
 



Como se inscrever  
  

 Através do Cadastro de Interesse no site da escola de 20 a 22 de fevereiro a partir das 22h; 

 As vagas são limitadas e o número excedente entrará numa lista de espera. 
 

Número de Vagas e Seleção  
  

 15 alunos por grupo; 

 Ordem de inscrições. 
 

Período dos Encontros  
  

 07 de março a 07 de novembro. 

 

 



 
Orientação Profissional, o que é? 
 

Um conjunto de ideias e ações para que o aluno de Ensino Médio possa fazer sua escolha profissional com maior 
conhecimento da atividade pretendida, ampliando sua possibilidade a uma opção equilibrada de carreira. 
 

Objetivos da Orientação Profissional 
 

 Avaliar criativamente as habilidades do estudante para ampliar as possibilidades de escolha profissional; 

 Criar facilidades para que o aluno possa enfrentar o mercado de trabalho; 

 Levar o aluno do Ensino Médio à escolha equilibrada de uma carreira; 

 Esboçar um projeto de vida profissional; 

 Diminuir a desistência do curso escolhido durante os primeiros anos da universidade, evitando o sentimento de 
fracasso, desgaste de energia e desperdício de investimento; 

 Refletir sobre a importância do trabalho e seus efeitos na sociedade. 
 

Onde e quando acontece a Orientação Profissional? 
 

• Na sala 312, às 2as feiras, das 16h45min às 18h25min.  
 

Regras e Compromissos 
 

 Utilizar os recursos do projeto com responsabilidade e bom senso, respeitando os colegas e o orientador; 

 Ser assíduo e pontual nos encontros semanais. A ausência seguida em dois encontros desvincula automaticamente a 
participação do projeto; 

 Os alunos deverão participar dos encontros desde que isso não traga prejuízos para suas atividades escolares. 
 

Orientação do Projeto 
 

 Jaqueline Eckstein, Psicóloga do GayLussac. 
 

Público-alvo 
 

 Alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio. 
 

Como se inscrever:  
 

 Através do Cadastro de Interesse no site da escola de 20 a 22 de fevereiro a partir das 22h; 

 As vagas são limitadas e o número excedente entrará numa lista de espera. 
 

Número de Vagas e Seleção 
 

 10. 
 Ordem de inscrições. 
 

Início do Projeto 
 

 13 de março. 

 


