


Não
aguento

mais
ficar em

casa!

Já faz 
84 anos

Affffff! 
Quando é que

começa o 
extracurricular do 

Ensino Médio?
 

Fala galerinha Lassalista, beleza??

Estamos dando início a mais um ano de sua jornada na escola e estamos aqui para investigar
novas possibilidades e caminhos para seu desenvolvimento.
Pensando em nos aproximarmos cada vez mais dessa utopia e fazer nossos sonhos possíveis,
apresento para vocês nossos Clubes para geral do Ensino Médio.

Eu me chamo Rogério Marcondes e vou estar mais próximo de vocês no extracurricular. Para
quem não me conhece, sou ator, bailarino, escritor e curso sociologia. Publiquei até dois livros.
Curto ouvir podcasts, sempre ando pra cima e pra baixo com fone de ouvido, curtindo um som e
também tô cheio de séries atrasadas. É a vida!

Quando vocês precisarem de um “help!” com alguma coisa 
dos Clubes, podem me procurar. Estou no prédio novo,
 1º andar, na sala do Depois da Escola, ou então,
 me manda um ClassApp que logo eu te respondo.



Os clubes são um projeto extracurricular, não obrigatório, gratuito, oferecido pelo Colégio La
Salle para galera do Médio.
A gente sabe que o povo já está querendo fazer um money pra ajudar em casa, juntar uma grana
para formação, viagem,... Mas na real, agora é a hora de aproveitar esse espaço dentro do colégio
e estudar! Pensando nisso, os Clubes apresentam oportunidades de aprofundamento em
diferentes áreas, para que vocês possam se dedicar à pesquisa e vivenciar de maneira prática a
formação do seu conhecimento!
São possibilidades!

Mas se liga, esse lance de pesquisa é desenvolvido de maneira diferente das aulas do ensino
formal. Cada Clube tem sua autonomia de pesquisa dentro da área específica de conhecimento
escolhida. Com isso, a gente espera que vocês se tornem cada vez mais autônomos na busca do
conhecimento, estando ele onde estiver. Num clube o professor que coordena o processo de               
aprendizado não vai te trazer respostas prontas, é preciso pesquisar e estudar. 

O que são os Clubes?

Mas Rogério, para 
de mimimi e manda a 
real sobre os Clubes!

Partiu!

SÓSÓ
VEMVEM



Um clube é formado por associados, pessoas que têm um interesse comum, que se juntam a
partir dessas afinidades. Sendo assim, o Clube vai desenvolver conjuntamente um estatuto,
contendo suas regras, cláusulas e parágrafos definindo quem são vocês e qual a finalidade do
clube existir.
Esse estatuto deve ser assinado por todos que participaram de sua criação e, em caso de adesões
futuras, pelos novos associados.
 

MDS, como assim?

Eita que acabou 
de lascar tudo!

 
 

Tá, mas e 

como eu faço 

para 

participar?! Esse é o rolê mais doido,
porque os Clubes não têm

inscrição!
 
 



E você me 
xingar 

no Twitter?

kkkkkkkk… 
Não vou xingar

Blz, se eu causar, qualquer
coisa você me bota no

paredaum!

E eu posso fazer 
mais de um Clube?Até pode, mas não

deixa sua vida pessoal
e os estudos floparem!

Indicamos que você
curse no máximo duas

dessas propostas.
Mas é para engajar,
hein! Nada de ficar
vindo só pela zoeira!

 



Sou professor de Matemática e Tecnologia Aplicada /
Cultura Maker aqui no La Salle. Obviamente, sou
apaixonado por educação, matemática e tecnologia,
adoro programar e construir coisas. Mas também tenho
outras paixões, adoro produzir música e jogar futebol
(ps. estou meio enferrujado no fut! rsrsrs). 
Se você também é apaixonado por tecnologia, adora
programar e construir coisas, quero te apresentar o
novo Clube de Tecnologia Aplicada - Uhuuu!! 
O objetivo é unirmos nossas paixões e desenvolvermos,
juntos, uma cultura de produção tecnológica.
Integrando ciências, tecnologia, engenharia, artes e
matemática. 

 

CLUBE DE CRIAÇÃO E TECNOLOGIA 
NICOLAS MENEZES

E quais são os clubes? Quem
são os professores?

 

Vou deixar essa resposta

para os Prôs!
 

Olá! Tudo bem? 
Sou o professor

Nicolas!
 

Podemos pensar em produzir tecnologias que auxiliem e solucionem problemas em nossa
comunidade educativa, conversar sobre desenvolvimento de aplicativos e webapps, robótica,             

 
eletrônica, fabricação digital (impressão 3D, corte a laser, fresa CNC), empreendedorismo,
organizar nossos próprios hackathons e muito mais.
  

 
Vem comigo? 
Aguardo vocês em nossas aulas!



Neste ano também estarei conduzindo o Clube de
Astronomia!

O objetivo do clube é promover a aprendizagem e
divulgação de temas relacionados à astronomia e

astronáutica, de modo que possamos criar conexões
com assuntos estudados em outras disciplinas, como

História, Física e Matemática. Além dos lançamentos de
foguetes, temos como um dos objetivos do ano

participar da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia
e Astronáutica) e nos prepararmos para a MOBFOG

(Mostra Brasileira de Foguetes) de 2023.
 

CLUBE DE ASTRONOMIA (ASTROCLUB)
IGOR GAVIOLI

Fala pessoal! Meu nome
é Igor Gavioli e sou
professor de Física

 

Além de professor, também sou apaixonado por música e por aprender coisas novas. Nas horas

vagas gosto de conhecer novos lugares da cidade e estar com amigos e familiares.

Vídeo de lançamento de foguetes:  Clique aqui

CLUBE DE TEATRO - EDILENE FERREIRA

Tudo bem 
com vocês??

 

Eu sou Edilene, professora de teatro, atriz e
pesquisadora das artes cênicas. Sou apaixonada
pelo universo de possibilidades que as artes nos
proporciona e a poética que encontro no caminho.
Na minha jornada trago vivências no teatro, no
audiovisual e nas artes visuais e estou empolgada
para continuá-la com vocês no nosso Clube de
Teatro!

Até breve! 

https://drive.google.com/file/d/136W_y6WR6VIS8wptNBQFZq5mm99y_anz/view?usp=sharing


ENGLISH CLUB - HELENA ALMEIDA

Oi! Tudo certinho? Aqui
é a professora Helena,

ou melhor: Teacher
Helena!

 
 

CLUBE DE LEITURA - LÍVIA PUGLIA

Oi, aqui é a 
Prof Lívia! 

 

Sou apaixonada por histórias desde que me entendo por
gente! Livros, mangas, HQs, filmes, séries! Ação, comédia,
mistério, terror, romance! Qualquer que seja o formato,
qualquer que seja o gênero, se for boa a história, eu quero
saber. 
 

Foi meu amor pelos livros que me levou para faculdade de
Letras. Trabalhar com educação é meu jeito de tentar
mostrar pra todo mundo como o universo literário é
incrível. Há cinco anos, trabalho como professora de
literatura no ensino básico, mas também sigo envolvida
com projetos em espaços não-formais de educação. 
 

Se você também gosta de fofocar, saber sobre diferentes
histórias e aprender sobre diferentes culturas, esse é seu
lugar! 

Vamos juntos descobrir diferentes
universos por aí?

Eu sou professora de Língua Inglesa, formada em
Letras e Pedagogia, e agora pós-graduanda em
Ensino de Língua Inglesa. Sempre estudando e
pesquisando para conseguir levar o melhor nos
nossos encontros.
 Adoro ler um livro levinho para distrair e sempre
tenho um na bolsa, perco a noção do tempo quando
abro a For You e durmo antes de conseguir
escolher uma série nova para assistir.
 No English Club, nós trabalharemos várias formas
de nos comunicarmos, criaremos situações para
praticar o Inglês juntos, além de várias atividades
com músicas, jogos e vídeos. Espero vocês lá!



Sou o professor Jorge Elias. 
Leciono educação física para o Fundamental II aqui no
Colégio LaSalle São Paulo.
 
Sou gaúcho e apaixonado por futebol e futsal. Além de
jogar por lazer, também sou treinador destas
modalidades.
E em 2022 teremos o Clube de Futsal para a gurizada
do ensino médio.

CLUBE DE FUTSAL- JORGE ELIAS

Fala
 gurizada!

 

Já tô preparado! Quando vai ser o primeiro encontro?
Vamos iniciar nossos encontros a partir de 14 de março. Cada clube rola num dia e horário
diferente. Veja na tabela o horário do Clube que quer participar.

Vamos jogar!

   

   

   

   

   

   

   

Clube Dia da semana Horário

English Club Segundas, terças e quartas Das 14h00 às 14h45

Criação e Tecnologia

Astronomia (Astroclub)

Futsal

Quintas

Sextas 

Quartas

Das 13h45 às 16h45

Das 13h45 às 15h15

Das 16h00 às 17h30

Teatro Segundas Das 15h30 às 17h00

Leituras de Vestibular Quartas Das 15h30 às 17h00



Alinhamento pedagógico com a proposta da escola;
Conteúdo de aprofundamento do conhecimento 
de maneira transversal à àrea de conhecimento;
Quantidade de participantes;
Disponibilidade de recursos e receita a ser investida na proposta.

É necessária a formação de um contingente de pessoas que estruturem uma proposta. Essa
mediação deve ser feita exclusivamente por alunos, não podendo os colaboradores estarem
envolvidos nesse processo de desenvolvimento da proposta.
A proposta deverá ser enviada para a coordenação e supervisão pedagógica para que a equipe,
em conjunto, avalie a proposta.

Parâmetros avaliados:

1.
2.
3.
4.
5.

E onde serão os Clubes?
Todos nossos encontros ocorrerão no Bloco A. Nossa
entrada e saída ocorrerá pelo portão da recepção do
Colégio. O aluno deverá se apresentar como associado
do Clube para ter acesso fora do horário de aula.
Solicitamos que não permaneçam no colégio fora dos
horários de atividades. Estamos em uma comunidade
educativa mais numerosa que nos anos anteriores e
isso atrapalha nos andamentos do nosso fluxo.

E onde serão os Clubes?
Não serão aulas. Os associados e o professor que
coordena o processo de estudos farão encontros

semanais onde desenvolvem seus roteiros a partir de
seus interesses.

Ah, deixo ainda uma última informação muito
importante: nem todos os clubes são iguais e têm as

mesmas regras. Precisamos sacar quais essas
individualidades de cada um dos clubes.

 
 
 

E onde serão os Clubes?



A organização de um novo clube será feita pela equipe de coordenação, bem como a

escolha do professor que coordenará esse grupo, data, local e espaço disponibilizados

para os encontros. Como todos sabem, a ampliação de propostas demanda

investimentos financeiros e precisam estar de acordo com o orçamento anual do

Colégio.
Importante: Nem todas as propostas serão aceitas e a equipe de coordenação pedagógica não
tem um prazo de resposta para novas propostas. Nem todas as propostas serão aceitas.

Acho que tirei minhas dúvidas, mas e se eu quiser
saber mais alguma coisa, onde encontro vocês?

Me siga no Twitter! Brincadeira, ainda não temos uma conta lá, mas você pode entrar

em contato com a gente através do Class App: Coordenação de Cursos

Extracurriculares ou através do e-mail depois.da.escola@prof.soulasalle.org.br.

Presencialmente, estamos localizados no primeiro andar do bloco E.

Já acabou

Rogério?

Já sim, vou

nessa! 
Vlw Flw.

mailto:depois.da.escola@prof.soulasalle.org.br

