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Criar Editora da Escola

Fundação de uma edito-
ra da escola, que publi-
cará livros escritos por 
alunos e professores.

3

1

Laboratório de Informática

Construção de um novo 
laboratório de Informá-
tica. O laboratória será 
usado como suporte para 
professores das matérias 
de Linguagens e Exatas.

1

3
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Grupo de Tradução

Grupo focado na prática de 
linguas estrangeiras através 
da tradução de textos, livros 
e fi lmes. O grupo se encon-
trará semanalmente em ho-
rários extracurriculares.

1

3

1

Passeio para o Exterior

Excursão escolar para uma 
cidade de um país estran-
geiro. O objetivo principal 
do passeio é o exercício de 
linguas estrangeiras.

4

2

Peça de Teatro

Os alunos, com suporte de 
professores, produzirão 
uma peça de teatro. Os 
alunos fi carão responsá-
veis por tudo - roteiro, di-
reção, produção e elenco.

1

2

1

Sessão de Filmes 
Sem Legendas

O colégio promoverá ses-
sões de fi lmes estrangei-
ros sem legendas em ho-
rários extracurriculares.

1

2

2

Comprar Livros

A escola comprará 
novos livros para o 
acervo da biblioteca.

2

3

Monitoria de Linguagens

Os melhores alunos de 
Português e Línguas Es-
trangeiras serão moni-
tores das matérias, de-
dicando 2 horas de sua 
semana a ensinar os 
alunos em difi culdade.

1

2

Clube de Leitura

Grupo de alunos que 
se reunirá periodica-
mente para discutir 
livros selecionados.
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Palestra com um Escritor

Um escritor com ex-
periência notável na 
indústria será con-
tratado para dar uma 
palestra aos alunos.

1

3

Aulão de Linguagens

De tempos em tempos 
um professor será con-
tratado para dar uma 
grande aula de revisão 
para todas as turmas de 
uma mesma série.

4

3

Comprar Tablets com 
Apps de Tradução

Como forma de modernizar 
os estudos, a escola compra-
rá e disponibilizará tablets 
para as aulas de Línguas Es-
trangeiras. Os tablets serão 
equipados com aplicativos 
de estudo e tradução.

2

3

Horta da Escola

Para complementar o 
aprendizado de ciências, 
os estudantes manterão 
uma horta comunitária 
na escola.

2

1

Equipar todas as Salas de 
Aula com Computadores

Todas as salas de aula 
serão equipadas com 
computadores com 
acesso à internet.

1

1

3

Ofi cina de Reciclagem

Após terem aulas sobre 
reciclagem, alunos e pro-
fessores ministrarão ofi -
cinas de reciclagem para 
a comunidade escolar.

3

2

Compra de Impressora 3D

O laboratório de infor-
mática da escola con-
tará com equipamento 
para impressão 3D.

4

2

Visita ao Museu de 
História Natural

Para complementar o 
aprendizado de ciências, os 
estudantes farão uma visita 
até o museu de História Na-
tural mais próximo.

1

3

1

Excursão a um 
Vulcão Islandês

Para complementar o 
aprendizado de ciências, 
os alunos viajarão até à 
Islândia para conhecer 
de perto um vulcão.
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Ofi cina de Arte Eletrônica

Como parte das discipli-
nas de artes e de mate-
mática, será ministrada 
uma ofi cina de criação 
artística com fractais .

1

3

3

Novo Laboratório 
de Ciências

Construção/moderni-
zação do laboratório de 
ciências, incluindo com-
pra de equipamentos.

2

2

Feira de Ciências

A escola promoverá uma 
feira de ciências - uma com-
petição pelo projeto mais 
criativo que demonstre al-
gum conceito científi co já 
aprendido em sala de aula.

1

2

Ofi cina de Compostagem

Para complementar o 
aprendizado de ciên-
cias, os alunos apren-
derão a construir com-
posteiras domésticas.

4 

3

Novo Laboratório 
de Robótica

Construção/moderniza-
ção do laboratório de ro-
bótica, incluindo compra 
de equipamentos.

3

2

Exposição de Ciências e Hu-
manas para a Comunidade

Ao fi nal de cada semestre, 
será realizada uma exposi-
ção aberta à comunidade 
escolar dos melhores tra-
balhos feitos pelos alunos.

1

3
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Compra de Equipamentos 
de Esportes

Aquisição de equipamen-
tos novos para as aulas 
de Educação Física, para 
a renovação de materiais 
antigos e danifi cados.

3

3

Obras de Acessibilidade 
das Quadras

Obras para tornar as 
quadras de esportes 
acessíveis, com ram-
pas, barras de apoio 
e piso tátil.

2

1

Aulas de Xadrez

Inclusão no currículo 
da disciplina aulas 
de xadrez semanais.

1
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Reforma da Quadra

Obras para a cobertu-
ra, substituição do piso 
e iluminação da quadra 
de esportes da escola.

2

3

Aumento de Aulas Teóricas 
de Educação Física

As aulas de educação 
física serão divididas en-
tre teóricas, dentro da 
sala de aula, e práticas, 
na quadra de esportes.

3

1

Olímpiadas da Escola

Para complementar o 
aprendizado de História 
e de Educação Física, os 
alunos simularão uma 
competição como a que 
ocorria na Grécia Antiga.

1

1

2

Dispensa de Alunos que Fazem 
Atividades Fora da Escola

Estudantes que prati-
cam atividades físicas 
fora da escola poderão 
ser dispensados da aula 
de Educação Física, me-
diante documento que 
comprove a prática.

2

2

Aulas de Defesa Pessoal

Uma vez por semana 
será oferecida aos estu-
dantes aula de defesa 
pessoal, com profi ssio-
nais especializados.

1

3

Proibição de Aulas de Educação 
Física em Dias de Calor 

Excessivo e Humidade Baixa

Em dias em que a umi-
dade do ar atingir ní-
veis abaixo de 20%, as 
aulas de Educação Físi-
ca serão suspensas.

1

3

1

Construção de 
Piscina Olímpica

Obra para a construção 
de uma piscina olímpi-
ca coberta e aquecida.

4

2

Aulas de Circo

Professores de artes cir-
censes serão contrata-
dos para ensinar contor-
cionismo, malabarismo 
e a confecção de roupas 
e equipamentos para os 
números artísticos.

1

3

2

Gincana de Português

Os alunos participarão 
de uma competição com 
provas que exigem agi-
lidade física e conheci-
mentos de ortografi a.

1
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Feira de Doação de 
Livros Didáticos

Os alunos que doarem 
seus livros didáticos usa-
dos no ano anterior (em 
bom estado) às turmas 
mais novas ganharão da 
escola um livro de litera-
tura brasileira à escolha.

1

3
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Corrida de Orientação

Como parte do apren-
dizado de pontos car-
deais e orientação, 
alunos e comunidade 
escolar realizarão uma 
corrida de orientação.

1

4
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A fi m de complemen-
tar as aulas de História 
do Brasil, os alunos 
percorrerão a Estrada 
Real, em Minas Gerais.

Visita à Estrada Real

1

2

Os melhores alunos de 
História serão monito-
res da matéria, dedi-
cando 2 horas de sua 
semana a ensinar os 
alunos em difi culdade.

Monitoria de História

2
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Os melhores alunos de 
Geografi a serão moni-
tores da matéria, dedi-
cando 2 horas de sua 
semana a ensinar os 
alunos em difi culdade.

Monitoria de Geografi a

3

1

Criação do Livro da 
História da Escola

Para complementar o apren-
dizado de História e de Lín-
gua Portuguesa, os alunos 
pesquisarão documentos e 
entrevistarão funcionários 
antigos para criar o Livro de 
História da Escola.

1

1

3

Colocar História da 
Cidade no Currículo

Como parte do aprendi-
zado de História, a his-
tória da cidade/municí-
pio também fará parte 
do currículo escolar.

4
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Como parte do apren-
dizado de geografi a, os 
alunos farão excursão 
para reconhecimento 
de biomas brasileiros.

1

Excursão para Reconheci-
mento dos Biomas Brasileiros

3

2

A fi m de complementar 
as aulas de História do 
Brasil, os alunos farão 
uma visita à cidade his-
tórica mais próxima.

Visita a uma 
Cidade Histórica
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Para complementar o 
aprendizado de latitude/
longitude, a escola adqui-
rirá equipamentos de GPS.

Compra de Equipamentos de 
GPS para a Aula de Geografi a

2

2

A fi m de complementar 
o aprendizado de Histó-
ria, os aluno realizarão 
excursão ao museu de 
História mais próximo.

Visita ao Museu 
de História

3

3

Alunos e comunidade 
escolar serão capaci-
tados por especialis-
tas que ministrarão 
aulas de cidadania.

Aulas de Cidadania

4

3

Em cada bairro, uma esco-
la será escolhida para se 
transformar numa Escola 
Cultural. Acontecerão au-
las de artes visuais, música, 
dança e produção de víde-
os, tanto para alunos quan-
to para a comunidade. 

Projeto Escola Cultural

3
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Cada escola terá sua pró-
pria banda musical, com 
participação voluntária dos 
alunos e coordenação dos 
professores de música.

Criação da Banda 
da Escola

1

3

As obras de arte confeccio-
nadas pelos alunos em sala 
de aula serão comercializa-
das num leilão semestral da 
escola, aberto à comunida-
de. O dinheiro arrecadado 
será revertido em melho-
rias para a escola. 

Leilão de Obras de Alunos

2

3

As disciplinas de artes vi-
suais devem reservar um 
período para elaborar um 
projeto de embelezamen-
to da cidade ou do bairro, 
utilizando grafi te, escultu-
ra e outras técnicas. 

Projeto Embelezando 
a Cidade

1

2

Formação de grupos de 
teatro, música e dança, 
de forma voluntária pelos 
alunos. Ao fi nal, o espetá-
culo será apresentado no 
teatro municipal ou em 
outro espaço público.

Projeto Cultura 
sem Fronteiras

3

2

Feira Cultural

As obras de arte dos alu-
nos serão expostas numa 
feira cultural aberta a 
toda a comunidade.

1
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Será convidado um 
artista para dar pa-
lestras aos alunos.

Palestra com um 
Artista Convidado

4

2

Os alunos vão ter ofi ci-
nas de desenho técnico, 
como parte de sua for-
mação profi ssional.

1

Ofi cina de Desenho 
Técnico

3

1

Festival de Talentos

Todos os anos, aconte-
cerá um festival de ta-
lentos artísticos e espor-
tivos dos alunos, numa 
apresentação aberta a 
toda a comunidade.

1

3

1

Realizar a compra de 
instrumentos musicais 
para as aulas e para a 
banda da escola.

Compra de 
Instrumentos Musicais

2

1

Sarau da Escola

Os alunos reunem seus 
talentos artísticos e lite-
rários para um sarau.

1

2

2

Fazer ofi cinas de 
grafi te voluntárias 
no contraturno das 
aulas regulares.

Ofi cina de Grafi te

CPI

O Plenário vota se a coli-
gação do atual Presiden-
te deve perder 2 Pontos.

Manobra Política

O Presidente escolhe um 
dos projetos de lei pau-
tados e o substitui com 
um novo projeto de lei 
comprado do baralho da 
sua própria coligação.

Articulação

O Presidente esco-
lhe uma coligação 
para perder 1 Ponto.
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Comissão Orçamentária

O Presidente escolhe 
uma das leis pautadas. 
O custo da lei escolhida 
aumenta em 1.

Veto Presidencial

O Presidente escolhe 
uma lei que já foi apro-
vada, o Plenário deve 
votá-la novamente.

Pauta Emergencial

O Presidente compra um 
novo projeto de lei de 
qualquer coligação. O pro-
jeto comprado deve ser 
votado imediatamente.

Campanha de Marketing

O Presidente escolhe 
uma coligação para 
ganhar 2 Pontos.

Comissão Externa

O Presidente escolhe 
uma das leis pauta-
das. O projeto esco-
lhido ganha 2 Pontos.

Comissão Orçamentária

O Presidente esco-
lhe um projeto de 
lei pautado. O custo 
do projeto escolhi-
do é reduzido em 2.

Comissão Externa

O Presidente escolhe 
uma das leis pauta-
das. A lei escolhida 
perde 1 Ponto.
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