
1 
 

                                                                                       

         ESCLARECIMENTOS SOBRE PROGRAMA LIONS QUEST 

                     DISTRITO LC – 11- AL: 2012/2013 

 

O Lions Quest. é um programa da LCIF que visa envolver  Aluno, Escola, 

Professores, Pais e a Comunidade para prevenir o uso de Álcool, Drogas, 

Violência e evasão Escolar. 

O Objetivo do Lions Quest. não é  só trabalhar o Vício em Drogas, por ser 

este problema do país, mas  é a Prevenção, envolvendo  escolas,  alunos, 

professores, famílias e comunidades para incentivar o desenvolvimento sadio dos 

jovens, estimulando importantes habilidades que ajudam a desenvolverem: 

 A auto-estima 

 A autodisciplina 

 A Responsabilidade  

 O bom senso 

 As boas relações  (respeito) com os outros  

 A capacidade de Dizer “Não” ao álcool e outras drogas 

 O interesse /dedicação pela escola e pela família 

 O interesse pela prestação de serviços à comunidade. 

 Um estilo de vida sadio 

 Bondade  

 Honestidade 

 Solidariedade e  

 Coragem 

 

Como Primeiro passo, o Distrito,  através de seu Assessor do Lions Quest., 

deve divulgar o programa nos Clubes.  O  Clube que aceitar participar do 

Programa LQ, vai organizar um comitê técnico formado por três companheiros 

ou companheiras, com disponibilidade para  acompanhar  e  avaliar  o 

programa que será executado,  pelo professor(es)  capacitado(s) das Escolas 

Públicas ou Privadas, nas suas comunidades.  
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Vencida esta etapa, O Clube juntamente com o Assessor Distrital do Lions 

Quest., farão a divulgação do Programa junto ao Poder Público ou Escolas 

Privadas, através de materiais fornecidos pela LCIF, orientando e 

incentivando a implantação do programa. Após a análise, pelos 

envolvidos, se o programa é adequado para ser implantado localmente e  

havendo consenso em relação à adequação do programa, todos os envolvidos 

deverão fornecer evidência do seu interesse, com uma carta de endosso que 

assegure a implantação. 

 

Havendo este interesse, PRONTO. 

 

Como segundo passo, o Distrito comunica seu interesse em implantar o 

Programa do Lions Quest à LCIF enviando e-mail para o gerente geral do Lions 

Quest., em LI,  Matthew Kiefer (matthew.kiefer@lionsclubs.org). (Função do 

Assessor Distrital de Lions Quest.) 

 

Continuando, o Assessor  elabora um projeto para realização de um 

workshop para treinamento dos professores indicados pelas escolas e um 

companheiro indicado pelo clube, atendendo o regulamento “Quatro Pontos 

Básicos”. A duração do Workshop é de 24 horas, divididos em 3 dias de oito 

horas aulas/dia, não podendo haver ausência em nenhuma sessão.  

 

O  projeto deve ser encaminhado com 60 dias de antecedência da reunião 

ordinária da Diretoria Internacional que se realiza três vezes ao ano. Uma 

delas é em janeiro  de cada ano, as outras devem se consultar o mês, porque 

varia de ano para ano. Para que seja analisado em Janeiro precisamos enviar o 

Projeto  do Distrito até dia 15 de novembro próximo. Os dados dos Clubes e 

escolas deverão estar com a assessora  pelo menos até dia 07/11/2012. 

 

WORKSHOP: 

 

O objetivo do workshop é para treinamento dos professores, podendo 

participar um  Companheiro Leão, de cada clube,  nomeado pelo Clube como 

membro do Comitê técnico e o custo dos Livros/materiais, treinador e outros 

custos com o Workshop, são custeados pela LCIF, obedecidas as regras e as 

proporcionalidades do Quatro Pontos Básicos”.    

 

 

 

 

 

mailto:matthew.kiefer@lionsclubs.org
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MATERIAL DIDÁTICO: 

 

O material Didático traduzido para o português, consiste em cinco livros de 

conteúdo agradável e de fácil entendimento para os alunos, pais e professores 

e tratam de:      

1. O inicio da Adolescência; 

2. O desenvolvimento da autoconfiança e o desenvolvimento das 

competências de comunicação;  

3. Como lidar com as emoções; 

4. Como melhorar as relações com as amizades; 

5. Como fortalecer os laços familiares; 

6. Como melhorar minha Escola;  

7. Como levar uma vida saudável e prevenir o uso indevido das drogas, 

violências etc.; 

8. Como fixar metas para uma vida saudável e, 

9. Como desenvolver meu potencial. 

 

OS LIVROS SÃO: 

Livro 1 - Guia e recursos para os professores 

Livro 2 - Guia de reuniões de Pais 

Livro 3 - Entendendo as mudanças dos filhos (livro para os pais) 

Livro 4 -  Descubra o que há de melhor em você (livro do aluno) 

Livro 5 - Manual do Currículo Escolar - Exercício e atividades (do Professor)  

CUSTOS: 

A questão dos custos, para a execução do projeto Lions Quest, é importante 

ressaltar, que o treinamento e os Livros dos Professores, são custeados pela 

LCIF, já os livros dos alunos e dos pais (livro 3 e 4) são custeados pela escola 

ou através da iniciativa privada ou poder público ou  mediante patrocínio ou 

atividades promocionais realizada pelo clube. No Brasil os dois livros custam 

em torno de R$ 70,00 (setenta reais). O Preço dos livros, irão variar de 

acordo com a quantidade de livros solicitados. Quanto maior a quantidade, 

menor será o preço por unidade. 

 

CARGA HORÁRIA DO CURSO: 

Curso pode ser ministrado com uma ou duas aulas semanais, com duração de 50 

minutos cada uma e o  material traduzido para o Português, é dirigido para os 

jovens de 11 a 14 anos; 
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DO COMITÊ TÉCNICO: 

 

Deverá ser formado um Comitê Técnico com membros do Lions, da escola e da 

comunidade para Avaliação da execução do programa nas unidades escolares, 

através de entrevistas e visitas às famílias e comunidade, com elaboração de 

relatórios, que o clube de Lions, deve encaminhar a Assessora de Lions Quest.   

E esta enviar à  gerência do Programa do Lions Quest junto à LCIF. 

 

As atividades promocionais comunitárias de Serviços assistências ou 

promocionais, deverão, necessariamente, serem conduzidas pelo clube através 

dos Leões que motivem os Jovens à serviços Comunitários.       

 

 

ÊNFASE NO SERVIÇO: 

 

O programa de Lions Quest enfatiza, também, o serviço humanitário. Os 

Lions clubes podem se envolver com as classes de Lions Quest, ajudando os 

Adolescentes a implementarem projetos de aprendizado de serviços, 

oferecendo aos alunos oportunidades significativas para participarem, 

contribuírem e serem reconhecidos. Os Lions clubes também podem servir 

como parceiros das escolas na implementação dos programas Lions Quest, 

oferecendo financiamento para os Workshops de treinamento e materiais para 

os estudantes, assim como assistindo à escola na criação de um ambiente 

positivo de aprendizado. 

 

Os Lions Clubes podem, inclusive, realizarem campanhas comunitárias de 

promoção social (saúde, Leitura, entre outros) ou de promoções assistências 

de arrecadação de fundos para ajudarem as comunidades carentes, tudo no 

sentido de incentivarem e promoverem auto-estima do jovem para o bem 

social. 

 

 

Saliento que deve ser observado que a LCIF custeia apenas 75% do projeto 

e os 25% devem ser obtidos pelo Distrito, ou clubes, mediante 

recursos próprios, doações ou promoções com este objetivo. 

 

De qualquer forma, no meu entender o custo benefício por aluno é baixo e 

atinge, por ano, em torno de R$ 70,00 (dois livros um para aluno e outro para 

os pais). 

 

O Custo maior é com os manuais de treinamento dos professores, que custam, 

por professores, em torno de R$460,00. Mas este custo, mais o custo do  
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treinador e os demais custos do Workshop são custeados pela LCIF na 

proporção de 75%.   

 

Colocamo-nos à disposição do Estimado Companheiro para quaisquer outros 

esclarecimentos que se façam necessário. 

 

Leonisticamente  

 

PDG Zuraide de Figueiredo Guedes – Assessor de Lions Quest.  

 

Email: magripe2010@gmail.com  

Email: magripe@bol.com.br  

 

Acesso a página do Programa Lions Quest no site da LCIF  

 

Acesso no novo  site  do  Distrito LC-11 

 

Facebook de Lions Quest – DMLC  

 

 

2ª RCD em Cachoeiro do Itapemirim – 27/10/2012 

 

mailto:magripe2010@gmail.com
mailto:magripe@bol.com.br
http://www.lcif.org/PO/our-programs/youth.php

