
Na Operação Sorriso, nós sonhamos com 

um mundo onde não falte acesso a 

cirurgias seguras para pessoas que 

necessitam. Criar um clube estudantil é o 

primeiro passo para se unir a nós nessa 

jornada tão especial.
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Portanto, caso você tenha alguma dúvida, 

não hesite em entrar em contato conosco. 

Você pode encontrar informações no 

nosso site ou mandar um e-mail para 

contato@operationsmile.org.

Esperamos que as informações contidas 

nesse documento te ajudem na criação de 

um clube na sua comunidade, mas 

entendemos que cada escola e 

universidade possuem desafios únicos.
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1º PASSO: FAÇA A SUA PESQUISA

• Acesse o nosso site para saber mais sobre a 

nossa organização e as formas como o seu 

clube pode promover a nossa missão. Você 

também deve ler sobre as normas globais 

para clubes (o material está em inglês). 

• Pesquise na sua escola quais são os 

requisitos necessários para criar um clube.

2º PASSO: REÚNA A SUA TURMA

• Convide os seus amigos. Trabalhem 

juntos para recrutar outros membros.

• Convide um professor para ser o 

conselheiro do seu clube.

3º PASSO: CONSIGA A APROVAÇÃO DA 

ESCOLA

• Complete os requisitos necessários para 

criar um clube na sua escola. Pode ser 

necessário escrever um estatuto, organizar 

a estrutura de hierarquia (presidência, 

diretoria etc.) e ter o apoio de outros 

estudantes. 

4º PASSO: REGISTRE O SEU CLUBE

• É muito importante que você registre o 

seu clube no Programa Estudantil da 

Operação Sorriso. Desta forma, nós 

poderemos contar a todos os nossos 

voluntários e seguidores ao redor do 

mundo sobre os projetos incríveis que o 

seu clube realizou.

5º PASSO: CONVERSE COM O SEU 

COORDENADOR

• O coordenador de Programas Estudantis é a 

pessoa que poderá te dar todo o suporte e ajudar 

o seu clube a ter sucesso com a Operação Sorriso. 

Neste momento, recomendamos que você fale 

sobre os seus planos em uma primeira reunião.

6º PASSO: ORGANIZE A SUA PRIMEIRA REUNIÃO

• Compartilhe as normas do seu clube.

• Colete dados e informações dos membros.

• Anuncie quando será a próxima reunião.

• Explique com detalhes sobre o que é o clube e 

quais cargos estão abertos para os membros 

durante a eleição.

• Mostre como os membros podem aprender mais 

sobre a Operação Sorriso.

7º PASSO: MONTE O PLANEJAMENTO

PARA O ANO

• Olhe para o calendário escolar e escolha o melhor 

momento para os projetos sociais e de arrecadação 

de fundos. Certifique-se de que seus eventos não 

acontecerão nas mesmas épocas do que os 

encontros organizados para os clubes pela 

Operação Sorriso.

8º PASSO: PREPARE O ANO SEGUINTE

• Comece a ser um mentor para as pessoas do seu 

clube e que são tão apaixonadas quanto você pela 

Operação Sorriso. Essa pessoa será quem se 

encarregará de manter o trabalho do clube quando 

você se formar.

https://www.operacaosorriso.org.br/
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