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PROGRAMA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
O Programa de Atividades Extracurriculares do Colégio Planck foi 
projetado para permitir que cada estudante descubra onde suas 
forças e paixões realmente se encontram, aprofundando o prazer e 
melhorando sua aptidão.

Oferecemos 36 eletivas aos nossos estudantes que podem ser feitas 
no período da tarde.

Não medimos esforços para desafiar, inspirar e motivar cada 
estudante a se tornar a melhor versão de si mesmo.
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Vista como uma linguagem potencial que promove reflexão, cultura e 
sensibilidade, o Colégio Planck por meio do Núcleo de Artes 
proporciona aos estudantes a oportunidade de desenvolver e cultivar 
seus talentos por meio de uma experiência inovadora e criativa.

As modalidades do Núcleo de Artes concentram-se no auto 
aperfeiçoamento, desenvolvendo habilidades sociais, cooperação, 
trabalho em equipe e liderança.
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Criar jogos envolve muito aprendizado além de ser bastante prazeroso, exige 
raciocínio lógico, criatividade, tomada de decisões, capacidade de solucionar 
problemas além de planejamento estratégico.

Imaginação, criatividade, experimentação, planejamento, trabalho em equipe, 
disciplina e pensamento lógico, são algumas das habilidades desenvolvidas pelos 
estudantes no Curso de Robótica do Planck.

Para entender ainda mais o mundo moderno e a linguagem utilizada por um geração 
conhecida como Nativos Digitais, um curso de Mídias Sociais é fundamental. Afinal, 
essa é a linguagem da atualidade, dos YouTubers, dos blogueiros e dos que utilizam 
redes sociais.

Para fomentar e desenvolver habilidades e competências para o desenvolvimento da 
cultura empreendedora por meio do desenvolvimento de startups. Nestas atividades 
os estudantes terão acesso a mais moderna bibliografia e metodologias como: Design 
Thinking, Canvas - Business Model Generation, Métricas SaaS, Planejamento 
Estratégico, etc.

Programa junto a Google Education Brasil para formar Alunos Tutores Google, que 
têm basicamente 3 papéis:
- Apoiar os demais colegas em tecnologias Google.
- Apoiar professores em novas e inovadoras práticas sob o olhar dos estudantes.
- Fomentar a formação de pais e responsáveis nas tecnologias e soluções Google.
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O Planck ONU, permite que os estudantes aprendam a desenvolver 
o debate de ideias.

Dando voz a eles, o Planck ONU coloca os estudantes como 
diplomatas que representam países, empresas, ONGs e imprensa.

Assim, eles vão desenvolvendo a solução de novos problemas 
aprendendo a ter uma visão de futuro.

Esse olhar individualizado que o Planck oferece aos seus estudantes 
reflete-se no comportamento deles em todos os ambientes da sua 
vida cotidiana.








