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PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR  

PROJETO SUGERIDO - 2º Semestre 

Área de conhecimento: Componente Integrador 

Componente curricular: Práticas e vivências em Protagonismo 

 

TÍTULO: CLUBES DE PROTAGONISMO  

TEMA: Protagonismo Juvenil 

EIXO(S) TEMÁTICO(S): TODOS OS EIXOS TEMÁTICOS DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR 

Gênero, sexualidade, poder e sociedade; Ética e cidadania; Saúde; Educação Ambiental; Educação para 

o Consumo Consciente; Trabalho, Ciência e Tecnologia; Educação em Direitos Humanos; Educação das 

Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. 

COMPONENTES CURRICULARES: Práticas e vivências em Protagonismo 

OBJETIVOS: 

● Validar momentos de observação, escuta e fala como recursos de uma boa comunicação; 

● Aprender a observar as mudanças que estão à sua volta;  

● Expressar-se de maneira clara, oralmente e por escrito;  

● Aprender a autoavaliar-se, identificando aprendizagens adquiridas;  

● Estabelecer relações entre causas-consequências;  

● Pesquisar, registrar e disseminar informações sobre um tema;  

● Refletir sobre as preferências individuais e coletivas para a organização dos Clubes de Protagonismo; 

● Aprofundar o interesse em organizar e participar de um clube de protagonismo juvenil; 

● Estabelecer critérios de participação e organização dos Clubes de Protagonismo; 

● Elaborar um Plano de Ação para o Clube de Protagonismo; 

● Respeitar a diversidade de ideias e as diferentes visões sobre um mesmo tema;  

● Aprender a observar o que está à sua volta;  

● Conseguir estabelecer relações com diferentes públicos;  

● Pesquisar, registrar e disseminar informações sobre um tema;  

● Buscar ou propor soluções para problemas concreto; 

● Saber respeitar decisões dos outros. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS E METODOLÓGICOS NECESSÁRIOS: Variados dependendo do Clube a ser 

desenvolvido. 

Exemplo: Equipamento de áudio e vídeo, folhas impressas, folhas em branco, folhas sulfite, lápis, caneta, 

computadores e/ ou celulares para pesquisa na internet, ônibus e visitas pedagógicas, entre outros. 
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LOCAL: Salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, quadra poliesportiva, auditório e todos os 

espaços disponíveis da unidade escolar. 

DURAÇÃO: 40 aulas. 

METODOLOGIA/DESENVOLVIMENTO: Os Clubes de Protagonismo são espaços destinados à prática 

do Protagonismo Juvenil, principalmente quanto à autonomia e à capacidade de organização e gestão, 

são concebidos para se constituírem a partir dos interesses dos estudantes, havendo, porém, a ressalva 

de que eles devam sempre atender a exigências de relevância para a formação escolar. 

Para que um Clube Juvenil possa ser formado é preciso que os alunos interessados proponham uma 

forma de organização para o clube e metas a serem atingidas. O Clube de Protagonismo é, assim, um 

grande exercício de situações educativas geradas a partir do interesse dos estudantes e em benefício da 

sua formação. 

Um Clube de Protagonismo é um espaço destinado aos estudantes oferecido para colaborar com o seu 

sucesso e da escola. O objetivo do Clube de Protagonismo é a formação do Protagonista. No Clube, são 

desenvolvidos e exercitados um conjunto de habilidades essenciais para a sua formação nos âmbitos da 

sua vida pessoal, social e produtiva. 

Um Clube de Protagonismo deve atender a duas premissas muito importantes, a primeira é ensinar algo 

que agregue valor aos seus associados e a segunda é colaborar com o sucesso da escola na formação 

do estudante protagonista. 

 

MANUAL PARA PARTICIPANTES DOS CLUBES DE PROTAGONISMO 

1. Definição do tema e dos objetivos do Clube de Protagonismo 

O Estudante deve pensar sobre o que gosta de fazer e quais são as suas áreas de interesse. É importante 

que o tema, o nome e os objetivos do Clube de Protagonismo estejam relacionados, porque isso ajudará 

na divulgação do clube, atraindo colegas que se identifiquem com a ideia. 

2. O início do Clube de Protagonismo 

No início do semestre, haverá um momento para idealizar ou escolher um tema que dê origem ao Clube 

de Protagonismo. Acontecerão reuniões de orientação com líderes de turma, acolhedores (as) e com 

gestores (as) da escola. 

O próximo passo será elaborar uma proposta por escrito com os objetivos, um resumo das ideias iniciais 

do Clube de Protagonismo, entre outras informações, a ser inscrita juntamente com a direção da escola. 

3. Ingresso no Clube de Protagonismo 

Quando as propostas forem analisadas e validadas pelo pedagogo, haverá um momento de apresentação 

dos clubes aos estudantes. 
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Nesse dia, ocorre uma “Feirão de Clubes de Protagonismo” em que são apresentadas todas as propostas 

aos estudantes para que façam uma lista de escolhas, conforme seus interesses de protagonismo. Serão 

realizadas as inscrições e divulgados os critérios para o preenchimento das vagas. Assim, os Clubes de 

Protagonismo serão implantados e poderão entrar em ação. 

4. Atribuições dos líderes do Clube de Protagonismo - Presidente, Vice e outros membros. 

Dividir as funções dos membros do Clube a partir das especialidades agiliza as atividades e deixa as 

coisas muito mais divertidas. De todos os participantes são exigidas ações diferentes e compartilhamento 

de informações tornando o Clube muito mais eficiente e eficaz! 

Algumas funções essenciais de todo Clube de Protagonismo: 

 Presidente: apresenta a proposta inicial e direciona a construção do Plano de Ação, coordena 

reuniões do clube com os gestores da escola, guarda os documentos, anota a frequência e 

registra as ocorrências dos encontros, busca padrinhos/madrinhas e parceiros para apoiarem o 

clube e organiza a culminância ao final do semestre. Deve liderar de forma democrática, dando 

espaço para todos opinarem, participarem das ações e exercerem seu protagonismo. 

 Vice-Presidente: auxilia o (a) presidente em todas as tarefas. 

 Secretário: acompanha a agenda estabelecida no cronograma, registra atas das reuniões, 

organiza os documentos e assessora o Presidente e o Vice em toda a comunicação do clube. 

Muitos outros departamentos poderão ser criados, dependendo das necessidades de cada clube, o que 

dependerá do tema e objetivos que podem ser muito diversos. Importante é saber que vocês têm 

autonomia para se reunir, criar e estabelecer funções que atendam aos princípios de seu clube. 

5. Tempo de duração do Clube de Protagonismo 

O tempo médio de duração é de seis meses. Caso haja interesse dos estudantes em sua continuidade, 

esse clube pode ser revalidado para o próximo semestre, mas com novos integrantes. 

6. As reuniões do Clube de Protagonismo: lugar, organização e finalidade 

Ocorrem uma vez por semana e os lugares onde cada Clube de Protagonismo realiza suas reuniões serão 

definidos antes da validação do clube pelo diretor da escola. O lugar deverá ser adequado ao objetivo do 

clube. 

 Ex.: Clube de Leitura - reunir-se na sala de leitura. 

As reuniões iniciais são destinadas a elaborar o “Contrato de Convivência”, o “Plano de Ação” e o 

“Cronograma de Ações” do clube. As demais reuniões destinam-se a pôr a mão na massa e a protagonizar 

as ações planejadas. 

7. Objetivos, estratégias e recursos materiais do Clube de Protagonismo 
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Os objetivos do clube expressam, de forma clara, o que se pretende atingir e são explicados no “Plano 

de Ação”, antes mesmo do Clube de Protagonismo ter sido implantado. 

Podem ser idealizados por um estudante ou por um grupo que escolherá um membro para presidí-lo. 

As estratégias são as ações, aquilo que os membros do clube pretendem fazer para atingir os objetivos. 

Os recursos materiais são os meios necessários para que as ações sejam possíveis. Ex.: papéis diversos, 

tintas, canetas e lápis coloridos, cartolinas, latas, garrafas plásticas, vidros, caixas, entre outros, 

dependendo do tema central e dos objetivos de cada clube. Tudo precisa estar muito bem descrito no 

Plano de Ação. 

Aqui é muito importante definir as características da equipe. Para fazer isso, é fundamental que os 

participantes conheçam muito bem os objetivos do Clube. É assim que a divisão das tarefas acontece de 

maneira que todos trabalhem naquilo onde possuem mais habilidades.  

Para a definição do tamanho da equipe, é muito importante considerar o volume de trabalho das áreas 

nas quais o grupo pretende atuar, ou seja, a quantidade de pessoas na equipe deve ser proporcional ao 

volume de trabalho. Não adianta ter pessoas no Clube além do que a sua necessidade realmente indica. 

É necessário pensar no objetivo do Clube de Protagonismo e imaginar quantas pessoas seriam 

necessárias (mínimo e máximo) para funcionar bem. 

8. Os registros e documentos do Clube de Protagonismo 

Os clubes precisam ter tudo muito bem registrado e organizado; para isso, devem elaborar os seguintes 

documentos: 

 Contrato de Convivência: elaborado em conjunto por todos os membros, conduzido pelo 

presidente já nas primeiras reuniões do clube. Descreve com clareza as regras de 

comportamento e as penalidades para os membros que as descumprirem. 

É no Contrato de Convivência que estão presentes as regras que, se cumpridas, garantem que todos se 

relacionem muito bem em torno do trabalho a ser realizado.  

 Plano de Ação: documento que descreve com detalhes tudo o que será realizado no clube: 

objetivos, estratégias, recursos, funções dos membros, resultados, avaliação, culminância, entre 

outros pontos importantes ao acompanhamento das ações. Necessário que tenha foco, clareza 

e objetividade. 

Para elaborar o Plano de Ação é importante ser o mais claro possível, pois isso ajuda na hora de saber o 

que é ou não interesse e responsabilidade do Clube de Protagonismo. A Equipe Gestora da escola deve 

ajudar os estudantes com base em alguns elementos do Plano de Ação da própria escola, já que eles 

têm a mesma base de conceitos e importância. 

 Cronograma: é o plano de atividades que o Clube pretende desenvolver no semestre, com 

definição das datas para todas as ações previstas para acontecerem no Clube. 
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 Lista de Presença: uma planilha de chamada que registre o comparecimento dos membros às 

atividades do clube. 

 Pauta de Reunião: roteiro que descreve os assuntos principais que serão tratados nos encontros 

e reuniões do clube. Elaborada antes da reunião acontecer para direcionar e adequar os 

assuntos ao tempo disponível. 

 Ata de Reunião: redação das ocorrências e decisões de todas as atividades e reuniões do clube.  

A responsabilidade por guardar todos esses documentos é do Presidente do Clube de Protagonismo. 

9. Os padrinhos/madrinhas e os parceiros do Clube de Protagonismo 

Além de contar com o apoio dos gestores da escola, o Clube de Protagonismo pode contar também com: 

 Padrinho/Madrinha: professores, gestores, membros da comunidade escolar que aconselham o 

clube em situações específicas, nas quais a experiência deles pode ajudar muito. 

 Parceiro (a): ONGs, universidades, empresas, comunidade, profissionais liberais qualificados em 

alguma área de interesse dos estudantes que podem oferecer apoio por meio de recursos 

materiais ou humanos, somando e integrando esforços para enriquecer e viabilizar a realização 

das propostas que estão previstas no Plano de Ação do clube. 

Os responsáveis por buscar a parceria são o presidente do clube e o diretor da escola, que também deve 

validar a parceria. 

 

10.  A avaliação das ações do Clube de Protagonismo 

O acompanhamento das ações do Clube de Protagonismo serve para corrigir os rumos de ações que não 

estejam apresentando um resultado satisfatório. Para isso, os Clubes de Protagonismo devem aplicar o 

método PDCA através dos seguintes passos: 

P- Plan - Planejar - definir “o que fazer”; 

D- Do - Executar - pôr a mão na massa para realizar aquilo que foi planejado; 

C- Check - Monitorar - verificar o que foi feito, identificando o que deu certo e o que precisaremos rever; 

A- Act - Agir - momento de corrigir o que precisa ser melhorado, rever o planejamento, resolver o problema 

e garantir que os objetivos sejam alcançados. 

11. Encerramento das atividades do Clube de Protagonismo  

Ao final do semestre, os clubes divulgam os resultados que alcançaram por meio de uma “Culminância”, 

que se realiza em dia previamente agendado. Nesse dia, os membros do clube apresentarão para a 

comunidade escolar os resultados das atividades e ações do seu clube, e serão certificados, recebendo 

um documento que comprova sua participação como Jovem Protagonista atuante. 
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ELEMENTOS DO PLANO DE AÇÃO DOS CLUBES DE PROTAGONISMO 

O QUÊ FAZER E POR QUÊ? 

1- Visão: Representa o sonho dos integrantes do Clube, o que eles esperam fazer com a sua 

criação, precisa estar bem definida e tem que ser realista. 

2- Objetivo: O que o Clube vai fazer com a sua criação, o que ele pretende criar, qual a razão de 

sua existência, o que vai fazer e por quê, e tudo isso tem sempre que estar relacionado com a 

visão. 

3- Valores: Quais são os valores nos quais os integrantes do Clube de Protagonismo acreditam e 

que são importantes para realizar a sua visão. Os valores têm que ser coerentes e praticados 

por todos os integrantes. Se o Clube tem como valor a colaboração, todos devem agir de maneira 

colaborativa; se a harmonia é um valor, então todos devem atuar de maneira a estimular e a 

preservar a harmonia entre todos. Isso tudo deve estar presente no Código de Ética a ser 

elaborado pelo Clube. 

4- Resultados esperados: Precisam ser possíveis de serem alcançados, eles ajudam a manter um 

ritmo de trabalho no grupo que deverá estar unido e atuando na sua busca. Quando isso é 

alcançado podemos avaliar o grupo como eficaz. 

QUEM E COMO? 

5- Prioridades: É aquilo que é importante para que o Clube atinja os resultados esperados e para 

onde deve estar voltada toda a sua energia.  

6- Estratégias: São os meios e tudo aquilo que você vai usar para atingir os seus resultados. 

Por exemplo, se você quer que o seu Clube seja bastante conhecido na sua escola, então vai precisar se 

utilizar de estratégias de comunicação e divulgação de maneira muito forte. 

A comunicação deve ser fluida e comprometida. Estabelecer o jeito e a rotina para a articulação das ideias 

e a comunicação, faz com que o grupo sempre trabalhe de maneira sintonizada. 

7- Funções da equipe: Quem faz o quê? É aqui que se define quem faz parte do Clube e o que faz, 

qual é a sua função.  

Os integrantes dos Clubes Juvenis, organizam a eleição dos presidentes, dos vice-presidentes e das 

demais funções dos Clubes Juvenis.  

8- Plano de atividades: Neste ponto se define as tarefas de cada pessoa e os prazos necessários 

para melhor organização do Clube de Protagonismo. 

9- Resultados alcançados: No final do período, o Clube vai divulgar os resultados que alcançou 

depois de muito trabalho desenvolvido por todos. Essa divulgação pode ficar no mural da escola 



  

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL  

ASSESSORIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 
ou até mesmo ser publicada numa matéria do jornal, como um exemplo de parceria entre os 

clubes na escola. 

QUANDO E ONDE? 

10-  Local, dia e horário: definir onde e quando vão ocorrer os encontros do Clube.  

CUSTOS MATERIAIS? 

11-  Materiais: listar os materiais necessários para o funcionamento do Clube de Protagonismo. Os 

recursos materiais são os meios necessários para que as ações sejam possíveis. Ex.: papéis 

diversos, tintas, canetas e lápis coloridos, cartolinas, latas, garrafas plásticas, vidros, caixas, 

entre outros, dependendo do tema central e dos objetivos de cada clube.  

STATUS 

12-  Concluído ou em andamento: descrever a situação em que o clube se encontra, os objetivos 

alcançados, o que não foi ou não será concluído e o andamento das demais atividades. 

REGRAS GERAIS: 

 Você só pode participar de UM Clube de Protagonismo; 

 Os professores não podem ser associados, mas podem ser padrinhos ou madrinhas e apoiar os 

Clubes; 

 Caso a escola não tenha recursos financeiros suficientes para apoiar as ações do Clube, cabe 

aos estudantes criar soluções para os problemas;  

 Necessário a organização da documentação necessária para o funcionamento dos Clubes: 

Contrato de Convivência, Plano de Ação, Cronograma, Lista de presença, Pautas e Atas de 

reunião. 

 Seja produtivo e se não se adaptar ao Clube em que se inscreveu, pode trocar de Clube de 

Protagonismo caso haja vaga e disponibilidade para tal. 

 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

Os clubes de protagonismo se utilizam de instrumentos de acompanhamento e avaliação para confirmar 

se as atividades desenvolvidas pela equipe realmente estão relacionadas ao que foi planejado pelo grupo. 

Uma boa forma de fazer isso é através de um método chamado Ciclo do PDCA: 

O desenvolvimento do PDCA tem como objetivo, criar o bom hábito de planejar e executar o que 

pretendemos de maneira eficiente uma vez que ao mesmo tempo em que executamos, também avaliamos 

e já saímos em busca de soluções para os problemas encontrados 
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PLANEJAR 

Essa é a primeira etapa e corresponde ao momento do levantamento de ideias. 

Para que tudo comece bem é necessário certificar-se de 3 pontos básicos: 

1- Clareza - todo mundo entendeu? 

2- Objetividade - todos sabem o que querem fazer? 

3- Viabilidade - é possível fazer o que foi planejado? 

Se esses três pontos estiverem harmonicamente articulados é muito provável que o trabalho dê certo. 

Mas as demais etapas também precisam ser seguidas de maneira correta. 

Aqui estão as etapas seguintes para um bom planejamento: 

 Definir o objetivo do Clube; 

 Estabelecer as metas a serem alcançadas; 

 Definir as estratégias; 

 Definir os responsáveis em cada etapa; 

 Determinar prazos; 

 Definir que materiais serão necessários e os valores para isso. 

 

EXECUTAR 
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A segunda etapa é a execução das ideias que foram planejadas. Ela é a ação sobre os processos 

definidos e organizados no planejamento. Nela, o que vai contar é o desenvolvimento das seguintes 

qualidades do grupo: 

1. Organização; 

2. Proatividade; 

3. Protagonismo; 

4. Determinação; 

5. Eficiência; 

6. Responsabilidade. 

 

AVALIAR 

Nessa etapa é importante fazer as seguintes perguntas: 

 Tudo está acontecendo conforme foi planejado? 

 Os resultados são aqueles esperados? 

 As datas definidas serão alcançadas? 

 O trabalho está sendo positivo em todos os aspectos? 

 A comunicação com a equipe está acontecendo? 

 Todos estão executando bem as funções? 

 Conseguimos perceber algum ponto fraco? 

 O que fazer para melhorar? 

 

AGIR 

Depois de ter planejado, executado o que foi planejado e avaliado o que foi executado, chegou o momento 

de rever e agir sobre os pontos que precisam ser melhorados, pois, com certeza, as atividades já devem 

estar bem adiantadas. 

Pois bem, nessa etapa é o momento em que as coisas que não estão bem, devem ser corrigidas. Depois 

de ter identificado as falhas, esse é o momento de rever o planejamento. 

Algumas perguntas importantes devem ser feitas nessa fase: 

 O que não está funcionando direito? 
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 As estratégias utilizadas foram adequadas para alcançar os objetivos? 

 As pessoas sabem fazer a sua tarefa? 

 O que é preciso fazer para corrigir os furos encontrados? 

 Com quem podemos contar? 

 

 

AVALIAÇÃO: a avaliação ocorrerá de forma processual onde será feito o acompanhamento da 

participação e da interação dos alunos durante as ações e das atividades desenvolvidas em cada um dos 

Clubes de Protagonismo. 

CULMINÂNCIA: os alunos organizarão as apresentações relacionadas as atividades e ações 

desenvolvidas nos Clubes de Protagonismo em um momento único, onde todos os estudantes envolvidos 

nas atividades irão participar e assistir. As apresentações são livres e de escolha e acordo entre os 

membros do Clube de Protagonismo, tendo que seguir o plano de ação definido por cada clube. 
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