
O QUE É?



O que é o Lions Quest?

O Lions Quest é um programa da LCIF de educação para os jovens,

tendo um currículo de aprendizagem socioemocional (ASE)
baseado em evidências e com eficácia comprovada. O programa

aprimora o desenvolvimento positivo dos jovens por meio de uma

colaboração entre a casa, a escola e a comunidade.



investidos para 

implementar

ou expandir o programa

foram capacitados 
para implementar o 

Lions Quest

crianças/jovens
beneficiados

700.000
educadores

Material didático traduzido 

em 40 idiomas, em 

conformidade com as 

normas, cultura e estrutura 

educacional de cada país.

IMPACTO NO MUNDO



Melhoria do desempenho 
acadêmico

Melhoria na 
resolução de 

conflitosDeclínio da 
evasão escolar

9%

Aumento do conhecimento 

sobre os perigos do uso de 

drogas

IMPACTO POSITIVO

Aumento das habilidades 

de desenvolvimento 

pessoal e social

Fonte: relatórios completos de avaliação estão disponíveis em <www.lions-quest.org/evaluation-reports> Acesso em 05 ago 2021.



ESCOLACOMUNIDADE

FAMÍLIA

ALICERCE DO PROGRAMA



Como a 
aprendizagem 

socioemocional 
impacta os jovens?



APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL



ELEMENTOS DO PROGRAMA



BASEADO EM EVIDÊNCIAS E EFICÁCIA COMPROVADA



Habilidades para o 
Crescimento

1º ao 6º Ano - Crianças na 

faixa de 06 a 10 anos

LIONS QUEST NO BRASIL
Habilidades para a

Adolescência
7º ao 9º Ano - Jovens na

faixa de 11 a 14 anos



� Guia Universal Guia Universal Guia Universal Guia Universal dodododo ProgramaProgramaProgramaPrograma

� Guia Guia Guia Guia de de de de Recursos Recursos Recursos Recursos dodododo FacilitadorFacilitadorFacilitadorFacilitador

� Livro Livro Livro Livro do Alunodo Alunodo Alunodo Aluno

� Recursos Digitais Recursos Digitais Recursos Digitais Recursos Digitais Lions Lions Lions Lions QuestQuestQuestQuest (Drive)(Drive)(Drive)(Drive)

� Slides em Slides em Slides em Slides em PowerPowerPowerPower PointPointPointPoint

� Folhas de Folhas de Folhas de Folhas de tarefa paratarefa paratarefa paratarefa para casacasacasacasa

� Parceria Parceria Parceria Parceria com acom acom acom a famíliafamíliafamíliafamília

MATERIAIS



Os associados dos Lions Clubes locais

desempenham um papel fundamental no sucesso

do Lions Quest. Os Leões ajudam a apresentar o
programa para as novas escolas e podem apoiar
as atividades de construção de comunidades e

aprendizado do serviço, defendo o programa em

suas próprias comunidades.

Como os LEÕES 
podem ajudar?



• Criar “Comissão Lions Quest”

• Apresentar o programa para a direção da escola

• Contrapartida – Subsídio LCIF

• Coordenar aquisição e distribuição do material

• Acompanhar a implementação e execução

• Enviar relatórios periódicos para Assessora

• Divulgar o Programa na mídia local.

PARTICIPAÇÃO DOS CLUBES



•Indicação dos professores para capacitação
•Inserir o Programa no horário “normal” de aula

•Aplicar o Programa em todas as salas de aula

•Fazer reuniões periódicas com o Clube Padrinho

•Manter o Clube informado sobre o andamento do
Programa

PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS



FOCO   FOCO   FOCO   FOCO   

Ênfase no Ênfase no Ênfase no Ênfase no 
serviço   serviço   serviço   serviço   

Fortalecimento Fortalecimento Fortalecimento Fortalecimento 
do aprendizado do aprendizado do aprendizado do aprendizado 

social e social e social e social e 
emocional   emocional   emocional   emocional   

Conexão com Conexão com Conexão com Conexão com 
a comunidadea comunidadea comunidadea comunidade

CHAVES PARA CHAVES PARA CHAVES PARA CHAVES PARA 
O SUCESSO  O SUCESSO  O SUCESSO  O SUCESSO  



1ª VDG Márcia Gonçalves
Assessora Programa Lions Quest – Distrito LC-8

E-mail: marciagoncalves.lions@gmail.com

Fone: (14) 99769-1336

“Faça o teu melhor, na condição que você tem, 
enquanto você não tem condições melhores, 

para fazer melhor ainda! Mario Sérgio Cortella”


