
Campanha (RAP) do Programa 
de Atividade de Leitura

Guia de 
Planejamento

“Se todas as crianças em países de baixa renda
deixassem a escola com habilidades básicas de leitura,
171 milhões de pessoas poderiam sair da pobreza.”
“Alfabetização vs. Pobreza” Room to Read



COMO INICIAR
Organize um projeto do Programa de Atividade de Leitura
no seu clube ou distrito que pode resultar em uma
experiência extremamente gratificante. A seguir, algumas
etapas que devem ser seguidas no planejamento de um
projeto de alfabetização em sua área.

ETAPA 1:
FORMAÇÃO DE UM COMITÊ DE PLANEJAMENTO

O Programa de Atividade de Leitura é uma excelente
oportunidade para que você preencha a lacuna que existe
em sua comunidade em termos de alfabetização. A sua
equipe poderá ajudar outras pessoas a desenvolver todo
o seu potencial, habilitando-as para que possam
conseguir emprego, sustentar suas famílias e ter uma
vida gratificante, de aprendizado
contínuo. Primeiramente, você
precisará criar um comitê de
planejamento formado por
dedicados voluntários e pessoas
engajadas na comunidade para
aumentar a probabilidade de
sucesso do projeto. Um comitê
que trabalha unido 
pode traçar um plano de 
ação, dividir o trabalho, 
e ajudar a motivar os demais 
para que também possam
contribuir. Talvez você possa
pedir o apoio de organizações
comunitárias, educadores
locais e agências de
alfabetização paras participar,
designando um coordenador para
liderar os trabalhos do comitê.

“793 milhões de Adultos
no Mundo Inteiro 
não Conseguem Ler 
estas Palavras”
“Adult and Youth Literacy Fact Sheet” UNESCO

  

Visão Geral 
A alfabetização é uma parte fundamental
para que possamos participar da
sociedade global. Sem a alfabetização o
mundo não pode lutar contra a pobreza,
reduzir a mortalidade infantil, conquistar a
igualdade de gênero e assegurar a paz e a
democracia. Apesar disto, cerca de 800
milhões de pessoas não sabem ler e
escrever. De todas as pessoas analfabetas
no mundo de hoje, dois terços são
mulheres, sendo que mais de 90 por cento
vive em países em desenvolvimento.  

Os Leões de todo o mundo estão
transformando as vidas das crianças e
adultos para melhor, pessoas que antes
pouco acesso ou nenhum acesso tinham à
uma escola, material didático ou acesso à
Internet. Se envolvidos em programas de
tutor, doações de livros, ou ajudando a
construir salas de aula, os Leões
compartilham um objetivo comum: ampliar
ainda mais o nosso impacto positivo. A
Campanha de Atividade de Leitura nos
desafia a impactar ainda mais as vidas das
pessoas. Podemos trabalhar juntos para
levarmos a esperança e um futuro
promissor a milhões de pessoas... através
da alfabetização.  

O Programa de Atividade de Leitura
proporciona ao seu clube as ferramentas e
recursos necessários para implantar um
projeto de alfabetização em sua
comunidade. Faça uma busca para obter
várias ideias para projetos, começando
ainda hoje. Todos os clubes podem
participar! Ajude-nos a mostrar ao mundo a
força da nossa rede global.  
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http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/project-ideas.php.
http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/why-reading.php


ETAPA 2:
ESCOLHA O SEU PROJETO

Escolha um projeto do Programa de Atividade de
Leitura para atender às necessidades
comunitárias, e que reflita os interesses dos sócios
do clube. Você necessitará de completar uma
avaliação de necessidades comunitárias para
determinar onde necessitam mais da sua ajuda. 

Talvez queira concentrar-se na leitura e 
preparação escolar, pois esta é uma das formas
mais efetivas de preparar as crianças para serem
bem sucedidas nos estudos. Talvez escolha
oferecer informações e tecnologia em áreas onde
o acesso à Internet não está disponível ou é caro
demais. Ou talvez queira fornecer ferramentas e
recursos para ajudar os deficientes visuais a ler 
e a escrever. 

Descubra um projeto 
que seja adequado para a 
sua comunidade.
Ao desenvolver o seu projeto, certifique se ele é 
uma atividade que exige o envolvimento pessoal e
tenha visibilidade. Talvez o seu clube já tenha um
projeto de alfabetização que pode ser ampliado,
assim aumentando a percepção do público e
melhor engajando os membros da comunidade.
Esses são alguns exemplos:  

• Desenvolver programas pré-escola 

• Organizar uma campanha de doação de livros
e/ou computadores para as escolas e
bibliotecas locais 

• Fornecer mochilas e material escolar para 
os menores carentes.

• Organizar exames de audição e de visão 
para as crianças e suas famílias

• Servir de tutor para adultos, ensinando leitura,
matemática ou ciências

• Oferecer uma máquina que digita em Braille ou
livros em Braille para famílias carentes

Para assegurar o sucesso do seu projeto, 
estabeleça metas específicas que gostaria de
atingir na conclusão do mesmo. Indicamos abaixo
alguns exemplos: 

• Organize exames oftalmológicos para 200
crianças em uma escola local, oferecendo a cada
menor um livro apropriado para a idade

• Organize um evento de “alfabetização
comunitária” com arrecadação para compra de
computadores, para usar em um programa de
tutor para adultos

• Faça uma parceria com um Leo clube ou
outro grupo juvenil para coletar materiais
escolares, colocando-os em 300 mochilas para
menores carentes. 

“Nos países em
desenvolvimento,

42% das 
meninas não 

estão
matriculadas 
em escolas.”

“Girls Education” Room to Read

2  Programa de Atividade de Leitura, Campanha (RAP) 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
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ETAPA 3:
DIVULGUE O SEU PROJETO 

Informe a comunidade local sobre o projeto de
Atividade de Leitura, dando o merecido
reconhecimento ao seu clube e distrito! Convide
os membros da comunidade a participar. 

Sugestões:

• Afixar folhetos

• Contatar a rádio ou estações públicas de
televisão locais

• Enviar comunicados à imprensa a jornais locais
antes e após a implementação do projeto

• Publicar informações sobre o projeto no website
do seu clube ou distrito, ou em outros sites de
redes sociais, como o Facebook

• Convidar a mídia local para cobrir o evento

ETAPA 4:
IMPLEMENTE O SEU PROJETO

Envolva os sócios do clube! Convide familiares,
amigos e colegas de trabalho para ajudar, o que
pode até resultar em novos sócios.

Durante a implementação do projeto, certifique-se
de que alguém estará preparado para esclarecer
as dúvidas dos voluntários, dirigentes eleitos,
convidados especiais, mídia local, e outros
integrantes da comunidade. Já que o seu projeto
está concentrado em educação e alfabetização,
convide educadores, administradores escolares ou
outras pessoas deste setor que integram o comitê
de planejamento para serem porta-vozes do
projeto, destacando a sua importância para o
desenvolvimento da comunidade.

ETAPA 5:
FALE CONOSCO SOBRE O SEU PROJETO

No decorrer do ano, estaremos dando destaque a
histórias e fotos no website de LCI ao Programa
de Atividade de Leitura. Não deixe de nos informar
sobre o seu projeto preenchendo mensalmente o
Relatório de Atividades de Serviço de Lions Clube. 
Para enviar um relatório sobre o seu projetos, visite
o site www.lionsclubs.org e faça uma busca pelo
termo “relatório de atividades”. 

ETAPA 6:
COMEMORE O SUCESSO ALCANÇADO!

Não deixe de compartilhar as realizações do
projeto com as pessoas que contribuíram para o
seu sucesso. Distribua um comunicado à imprensa
à toda a mídia local e envie um boletim aos
membros da comunidade que apoiaram o projeto. 
Talvez queira oferecer um certificado de
conclusão, juntamente com um cartão de
agradecimento a todos os que participaram. Uma
boa maneira de reconhecer a colaboração de
todos é organizando uma cerimônia em
homenagem aos voluntários e parceiros do
projeto. E, não se esqueça de compartilhar o seu
êxito com a família Leonística - publique fotos –
nas páginas do Lions e dos Leos no Facebook. 
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http://www.lionsclubs/PO/common/pdfs/md104.pdf
http://www.lionsclubs/PO/common/pdfs/md104.pdf
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/success-stories.php
http://www.lionsclubs/PO/common/docs/md103.doc
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Recursos

Há uma série de recursos disponíveis para
ajudá-lo no Programa de Atividade de
Leitura 

Pode também considerar fazer parceria
com organizações cujo enfoque seja
educação e alfabetização. Desta maneira,
você evitará a duplicação de trabalho,
assegurando um impacto ainda maior em
sua área. 

Você encontrará materiais relativos ao
Programa de Atividade de Leitura,
visitando o site www.lionsclubs.org.
Digite na caixa de busca: “Programa de
Atividade de Leitura”, ou entre em contato
com a Divisão de Atividades de Serviço
pelo e-mail programs@lionsclubs.org.

mailto:programs@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/partners.php
http://www.lionsclubs/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
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Programa de Atividade de Leitura – Plano de Ação do Projeto de Serviço

Etapa 1: Forme um Comitê de Planejamento
Levando em consideração os educadores locais, administradores escolares e membros de agências de
alfabetização, bibliotecas, organizações juvenis e programas de aprendizado para adultos, quem integrará o
comitê de planejamento do projeto?

Etapa 2: Seleção do projeto
Qual é o projeto que ajudará no atendimento às necessidades de alfabetização e educação da comunidade,
refletindo os interesses dos sócios do clube?

Etapa 3: Divulgue o seu Projeto
Como você informará a comunidade sobre o seu projeto?

Etapa 4: Implemente o seu Projeto
Durante a implementação do projeto, como você fará para envolver os sócios do clube, familiares, amigos e a
comunidade? Quem será o porta-voz do projeto?

Etapa 5: Fale do seu projeto
Como será feito o relatório sobre o projeto do seu clube? O secretário do clube enviará um Relatório de
Atividade de Serviço online?

Etapa 6: Comemore o Sucesso Alcançado
Como você irá compartilhar e comemorar o sucesso do projeto?

ANOTAÇÕES:
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Divisão de Atividades de Serviço
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL, 60523-8842 EUA
www.lionsclubs.org
E-mail:programs@lionsclubs.org
Telefone: 630.571.5466
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