
ANO TEMÁTICO ALJ
APROXIMANDO GERAÇÕES

Projeto ins�tucional 2017/2018



PREMISSAS 
Valorizar associados que conquistaram vitórias pelo Clube, reviver a história e es�mular as novas gerações;
Promover o encontro de gerações e a troca experiências;
Mostrar o Clube se renovando e sempre fazendo parte da vida dos associados;
Valorizar a história e a experiência das pessoas por meio da promoção do bem-estar, da união e da integração

OBJETIVO e METODOLOGIA
Promover eventos que viabilizem a troca de experiências e a integração de associados que fazem parte da 
história do Clube. Ins�gar o associado a valorizar e vivenciar experiências entre passado, presente e futuro, 
buscando fortalecer o vínculo emocional e os valores familiares. 
Associar a temá�ca a eventos que já constam no cronograma do Clube buscando engajar o associado ao pro-
jeto; criar novos eventos que promovam o obje�vo da inicia�va. Associar o projeto a uma iden�dade visual e a 
materiais que apoiem no engajamento e na difusão da proposta.





ÁREA EVENTO DATA CONTEXTO
ESPORTES Walhalla 24/09 Os jogadores contarão com uma categoria
  a 24/10  Aproximando Gerações Masculino/Feminino
ESPORTES Closed da Escola de Natação 27/10 Contará com convidados especiais das equipes
   mirim a sênior e máster para par�cipar do Closed,
   e no final, será proposta uma prova de revezamento
   com pais e filhos
ESPORTES Veteranos de Futsal 25/11 Além de reunir os an�gos atletas, o Torneio de
   Veteranos poderá contar com  a par�cipação da
   equipe de futsal, promovendo muita integração
ESPORTES Fes�val 80 anos do 10/11 Promover eventos para marcar a comemoração
 Departamento de Tênis  dos 80 anos do Departamento de Tênis ALJ
ESPORTES Destaques Espor�vos 12/12 Além de reconhecer atuais atletas, vamos
   homenagear nomes que se destacaram e
   fizeram história nos  esportes do Clube

EVENTOS DE 2018



ÁREA EVENTO DATA CONTEXTO
S&C Dia das Crianças OUTUBRO Momentos lúdicos de integração de gerações
S&C Festa Junina JUNHO Dia de fes�vidade para celebrar entre famílias
S&C Semana da Cultura e Arte OUTUBRO A�vidades que valorizam a troca de
   experiências pela diversidade cultural e
   geracional

ÁREA EVENTO DATA CONTEXTO
CE Prêmio Cerimonialistas 2017   29/05/2018 Evento de reconhecimento às organizadoras dev
   evento e será realizada uma homenagem aos 20
   anos da organização administra�va da Central
   de Eventos

EVENTOS DE 2018



RECURSO CONTEXTO
Ação Linha do tempo Retomar a par�cipação do associado na estruturação da linha
 do tempo do Clube.
Materiais de Divulgação Atualização do site; No�cias site; E-mail mkt; Cartazes
Revista ALJ O Aproximando Gerações vai ficar dentro da editoria "Especial",
 reservada em geral para o tema do ano temá�co do Clube. No
 espaço, é divulgada uma história enviada por associado para a
 Linha do Tempo
 O "Eu no Clube" com mote do "Aproximando": o foco é contar a
 história de um associado cuja mais de uma geração da família
 seja de associada e frequente o Clube

COMUNICAÇÃO DO PROJETO



REVISTA ALJ 
EDIÇÃO JAN/FEV 2018


