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“Leonismo como agente de transformação”. 



É um programa da Fundação de 

Lions Clubes Internacional (LCIF), 

criado para desenvolver as 

habilidades de vida de estudantes, 

desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio. 



Rick Litle – trabalhou e pesquisou 

sobre o que fazer para vencer as 

dificuldades dos estudantes. 

 

O Lions Quest iniciou em 1984. 

 

Sua maior expansão se deu no ano 

2000 na Europa e EUA. 



Em 2005 – expansão para 

América Latina 

 

Em 2006 – veio para o Brasil 

(Fundação Educacional de 

Goiás com PID Zander, que é 

hoje o Coordenador Geral de 

Lions Quest) 

 

Em 2011 – foi para a França 

 





Hoje, Lions Quest já é um programa 

com mais de 25 anos de idade, têm 

uma abrangência de 66 países no 

mundo e traduzido em 30 idiomas. 



O programa do Lions Quest é dividido 

em três fases distintas: 

 

1ª - Habilidades para crescer – 0 a 10 

anos 

 

2ª - Habilidades para adolescência – 

de 11 a 14 anos 

 

3ª - Habilidades para agir – de 15 a 20 

anos 

 



No Brasil o Ministério da Educação 

(MEC) já aprovou – Habilidades para 

adolescência de 11 a 14 anos. 

 

 

 



 



O Brasil conseguiu trabalhar com o 

programa Habilidades para 

adolescência, pois ajuda aos jovens 

juntamente com os pais e 

professores a encararem os desafios 

físicos, emocionais e sociais. 

 

 

 



Em São José dos Campos_SP, o Lions 

Quest foi implantado em duas 

escolas particulares. 

 

 

 



Depoimento de uma professora 

que trabalha com Lions Quest: 

 

Destacou três itens importantes 

na autoconfiança: 

 

 



O aluno se tornou mais confiante 

porque:  

 

 Sentiu-se capaz; 

 

 Se transformou; 

 

 Passou a ser mais responsável 



COMO PODE SER IMPLANTADO? 

 

O programa pode ser integrado na 

grade curricular, inserido dentro das 

disciplinas já existentes ou 

ensinado independentemente. 

 

São duas horas semanais. 



O curso pode ser de 02 ou 

03 ou 04 semestres. 

 



O Programa é composto de 07 

unidades. Cada unidade 

subdividida em 13 sessões:  

 

1ª - Início da adolescência; 

 

2ª - Desenvolvimento da 

autoconfiança e aprendizagem por 

meio de Projetos de Prática de 

Serviço. 

 



3ª - Como lidar com as emoções; 

 

4ª - Como melhorar as relações com 

os amigos; 

 

5ª - Como fortalecer os laços 

familiares 



6ª - Como levar uma vida saudável 

e prevenir o uso de drogas; 

 

7ª - Como fixar metas para uma 

vida saudável; 



Habilidades para o sucesso dos 

jovens: 

 Aprender assumir responsabilidades; 

 Comunicar-se eficazmente; 

 Estabelecer metas; 

 Tomar decisões responsáveis; 

 Resistir a pressão para o uso de 

drogas ou álcool. 



TESTEMUNHO DE UMA MÃE: 

 

“Lions Quest me ajudou a ganhar 

confiança como mãe e desta 

maneira posso educar meus filhos 

de maneira mais confiante” 

Maria Cristina Pedrota (Itália)  

 



TESTEMUNHO DE UM JOVEM: 

 

“O Lions Quest ensinou-me a falar 

com meu professor sobre os 

problemas que enfrento. É muito 

bom confiar nos outros”. 

Marvin (Alemanha) 



CUSTOS: 

 

Tudo tem custos (Divulgação do 

Programa para professores, 

Material Didático – Professor, 

aluno e pais, etc) 

 

Livro= R$ 47,00 

Apostila professor= R$ 400,00 



06 PASSOS IMPORTANTES PARA 

COMEÇAR (etapas para o sucesso): 

 

 

1º passo: APRENDER (visitar 

www.lionsquest.org para saber 

mais e entrar em contato com LCIF) 
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2º passo: ENDOSSO (Reunir 

especialistas locais, municipais, 

estaduais e particulares, para 

uma avaliação formal e endosso 

de Lions Quest; 

 

 

 



3º passo: PLANEJAMENTO 

(estabelecer um comitê de 

orientação do Lions Quest no clube 

– 03 pessoas) 

 

Desenvolver um plano piloto; 

 

Projeto para financiamento 

 

Identifique quem está envolvido 

 



4º passo: TESTE (Realize o 

primeiro Workshop piloto e 

avalie os resultados da 

organização) 

 

 



5º passo: IMPLEMENTAÇÃO 

(estabelece uma organização 

de Lions Quest) 

 

Conscientização Pública 

 

Workshop de treinamento 

pedagógico 

 



6º passo: SUSTENTAÇÃO 

(envolva os leões no 

programa Lions Quest). 

 

Identifique fontes financeiras 

(Clube e Poder Público ou 

Empresas). 

 

Tem que ser solidificado para 

ter futuro duradouro. 



CONCLUSÃO: 

 

PRÓXIMOS PASSOS A SEREM  

SEGUIDOS NO DISTRITO LC-11: 

 

1- O Clube deverá organizar a 

comissão de Lions Quest (03 

associados) até dia 15/03/2012. 

 

 



 

 

2- Os Presidentes e as 

Comissões de cada clube, 

deverão divulgar o Programa LQ 

e entrar em contato com as 

escolas (pode ser várias 

escolas) até 31/03/2012.  



3- A escola que interessar, 

indicará os 02 professores que 

deverão ser capacitados para 

trabalhar a faixa etária de 11 a 

14 anos, até 15/04/2012. 



 

 

4 - Os professores que forem 

capacitados receberão o KIT 

LIONS QUEST, no final das 06 

sessões do programa. 



5 - Fica a cargo de LCIF o custo 

do programa, do Capacitador e 

capacitados: almoço e coffee 

breaks. 

 

6 - Fica a cargo dos Clubes ou 

Poder Público: Estadia, 

transporte e jantar dos 

professores. 



Assessora Distrital de Lions Quest: 

PDG Zuraide de Figueiredo Guedes 

E-mail: magripe2010@gmail.com  

mailto:magripe2010@gmail.com

