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PREPARAÇÃO PARA O WORKSHOP 
META
A meta geral deste workshop é familiarizar o Leão com os papeis e responsabilidades do Leão Orientador
Certificado e lhe oferecer o conhecimento necessário para cumprir com estas responsabilidades. Como você
fará isto depende enormemente de quão precisamente você avaliou a dedicação, motivação e conhecimento
dos sócios dos Lions clubes.

PAPEL DO ORGANIZADOR
O organizador irá assegurar que os participantes entendam o trabalho preliminar que deve ser feito antes da
data do curso, bem como assegurar que o local, equipamento e materiais estão disponíveis, para que o
evento transcorra de forma eficaz.  

PAPEL DO INSTRUTOR
O instrutor é responsável por prover a estrutura do workshop, mantendo os participantes envolvidos e
utilizando o tempo designado de forma eficaz. Há uma apresentação de PowerPoint disponível no web site
de LCI ou a partir da Divisão de Administração de Distritos e Clubes para ajudar o instrutor a apresentar
o material. 

PARTICIPANTES
O número de participantes poder variar. O ideal é que os participantes formem pequenos grupos de 5 - 7.
Se não for possível dividi-los em grupos menores, será necessário fazer alguns ajustes, que estão descritos
mais adiante neste guia.   

TEMPO
Este workshop, que inclui um intervalo de 15 minutos, deve estar concluído em até 4 horas. O curso pode
ser prolongado ou encurtado para se enquadrar às necessidades de tempo.  

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
• Um cavalete com flipchart em cada mesa
• Um projetor LCD para apresentações de PowerPoint
• Kits extras de Leão Orientador Certificado para os participantes que talvez tenham esquecido 

do material
• A apresentação de PowerPoint  
• Materiais que você acha que complementem a informação incluída no Kit de Leão 

Orientador Certificado.  

A sala deve ser arrumada com mesas redondas. Deve-se reservar uma mesa para o material do instrutor. Se
o grupo for grande, deve-se disponibilizar um pódio com microfone ou um microfone portátil. Se não
houver um projetor de LCD ou um retroprojetor disponíveis, pode-se usar um quadro-negro ou outro tipo
de recurso visual.

Deve-se disponibilizar para cada mesa uma pasta extra com os materiais importantes relacionados na
página 10 do livro de exercícios do curso. Você também pode incluir outros materiais que julgue úteis.

TAREFA PRELIMINAR AO WORKSHOP NECESSÁRIA
É necessário que os participantes concluam o livro de exercícios antes do curso, para que possam
discutir o material do mesmo de forma eficaz. Prevê-se cerca de 5 a 6 horas para cobrir o material
todo antes do curso. Este curso se vale de diversos cursos online, os quais são bem difíceis de se
demonstrar no ambiente de sala de aula.
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SUGESTÃO DE CRONOGRAMA
SEÇÃO

TEMPO
(minutos)

ATIVIDADES

Apresentação e 
Visão Geral do Curso 25

Visão geral do programa e expectativas

Atividade: Formar grupos

I. Habilidades de um Leão 
Orientador de Sucesso 15 Atividade: Discussão em grupo - habilidades de um 

Leão Orientador 

II. Começando na Direção
Certa: Torne-se um 
Especialista em Informação 

60 Atividade: Análise dos recursos e materiais que 
ajudam no gerenciamento de um novo clube 

III. Organize uma Equipe
Mentora de Dirigentes 
de Clube

15 Atividade: Discutir os papeis e responsabilidade de
um mentor de dirigentes de clube

INTERVALO 15

IV. Prepare o Treinamento 
de Dirigente de Clube 70

Atividade: Preparar quatro módulos de treinamento
para o clube conforme as suas necessidades, empre-
gando os materiais previamente analisados. 

V. Recursos para o 
Leão Orientador 5 Atividade: Analisar os relatórios e apoio oferecido

ao Leão Orientador 

VI. Reestruturação de Clube 20 Atividade: Analisar a "Avaliação da Reestruturação
do Leão Orientador Certificado".

Encerramento 15 Resuma os pontos abordados

TEMPO TOTAL 240

Para incentivar os participantes a concluirem as suas tarefas, o apresentador deve enviar um email a eles
com o link para o site do LOC com instruções para fazer o download do livro de exercícios, de modo que
possam concluir a tarefa. Encontra-se online todos os materiais necessários para o curso.



4

APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL DO CURSO

TEMPO 
APROXIMADO SLIDE CONTEÚDO

Tempo Total: 25 minutos

4 minutos

4 minutos

1 minuto

2 minutos

1 minuto

2 minutos

2 minutos

2 minutos

5 minutos 

Título do
Slide

Slide 1-3

Slide 4

Slide 5-6

Slide 7

Slide 8-9

Cumprimente cada participante durante os seus
comentários iniciais. Apresente todos os ouvintes
especiais. Dê informações sobre as refeições, intervalos, etc.

Oriente os Leões a organizarem grupos pequenos e
obterem a seguinte informação de cada um: nome, nome
do clube e o que eles esperam deste workshop.

Faça uma lista das expectativas em um flipchart e não se
esqueça delas. Se possível, permaneça flexível e atenda às
expectativas cabíveis no decorrer do workshop. Consulte à
sua lista durante o treinamento para garantir que as
necessidades dos participantes estão sendo atendidas.

Peça a cada grupo que indique um Leão para relatar as
expectativas que o grupo tem da sessão.

Explique que o propósito geral do workshop é prepará-los
para servir a um novo clube como Leão Orientador
Certificado. 

A seguir, fale brevemente da Apresentação de PowerPoint
do Leão Orientador Certificado. Inicie a exibição dos
slides de PowerPoint ao mesmo tempo. Explique os
objetivos do programa (slide 1), porque o treinamento é
necessário (slide 2) e que esta posição pode ser um fator
decisivo para o sucesso do clube (slide 3). 

Analise o processo de certificação – explique que os
participantes devem fazer os exercícios do livro e o teste
do Leão Orientador Certificado antes que o governador
de distrito ou o assessor de liderança assinem o
Formulário de Verificação de Conclusão. Uma vez que o
formulário estiver assinado, os participantes devem enviar
o Formulário de Verificação de Conclusão e o Teste do
Leão Orientador Certificado para Lions Clubs
International. LCI irá encaminhar um certificado
confirmando que o Leão concluiu o treinamento e
registrar o Leão como um Leão Orientador Certificado. A
Lista de Leões Orientadores Certificados ficará disponível
aos GDs, os quais indicarão os Leões Orientadores aos
novos clubes na medida em que estes se formam.

Analise os requisitos para o Prêmio do Leão Orientador
Certificado.

Analise o programa em si.

Mencione que os participantes devem ter concluído as
tarefas do livro de exercícios. Veja os recursos
relacionados. Pergunte quantos participantes concluiram
as tarefas para avaliar se estão preparados. Caso ninguém
tenha feito o trabalho preliminar, será necessário oferecer
mais tempo.
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I. HABILIDADES DO LEÃO ORIENTADOR DE SUCESSO

TEMPO SLIDE CONTEÚDO

Tempo Total: 15 minutos

10 minutos

5 minutos

Slide 10

Slide 11

Exercício 1: Inicie uma discussão sobre as qualidades e
habilidades de um Leão Orientador de sucesso e talvez 
sobre alguns comportamentos que devem ser evitados. 
Faça uma lista destas habilidades e comportamentos no
flipchart. Com a ajuda dos grupos, coloque as respostas 
em ordem de importância de modo que se identifiquem as 
5 qualidade principais.  

Pergunte o que se pode fazer quando há uma habilidade
fraca. Saliente que o participante pode trabalhar para
desenvolver a habilidade e compartilhar a tarefa de ser um
Leão orientador com alguém que tenha esta habilidade.
Discuta oportunidades para crescimento pessoal. Peça aos
participantes que escrevam suas metas pessoais para usarem
como referência própria.
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II. COMEÇANDO NA DIREÇÃO CERTA:  
TORNE-SE UM ESPECIALISTA EM INFORMAÇÃO

TEMPO SLIDE CONTEÚDO

Tempo Total: 60 minutos (talvez seja necessário aumentar o tempo, se as tarefas preliminares não tiverem sido feitas)

2 minutos

5 minutos

2 minutos

5-7 minutos

10 minutos

5-7 minutos 

10 minutos 

5-7 minutos

10 minutos

7 minutos

Slide 12

Slide 13

Slide 14-16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

A seguir, analise os 6 elementos de um clube de sucesso e 
peça ao grupo que defina brevemente o que torna um clube 
de sucesso. 

Inicie uma discussão para identificar outros elementos de um
clube de sucesso e por que estes elementos são importantes.

Relembre o grupo que o elemento mais importante para o 
sucesso do clube é a sua capacidade de satisfazer as metas dos
sócios do clube. Faça a transição para a seção dois perguntando
ao grupo como podemos apoiar um clube de sucesso a salien-
tando que o primeiro passo é conhecer as ferramentas, treina-
mento e apoio que é oferecido por LCI.

Apresente a Seção de Desenvolvimento de Liderança do 
Centro de Atendimento aos Sócios, citando que o curso online
“Orientação de Dirigentes de Clube” é um programa de 
treinamento completo que oferece orientação específica para
cada posição de dirigente de clube. Se necessário, revise rapida-
mente os cursos para aqueles que talvez não tenham feito as 
tarefas preliminares. 

Exercício 2: Peça que cada mesa discuta os cursos e que deem
as respostas do Exercício 2 do livro de exercício. Informe que
este curso pode ser facilmente enviado por email aos dirigentes
de clube para que estes o façam no ritmo desejado. Anote as
respostas de cada mesa no flipchart. 

A seguir, analise os recursos encontrados no Centro de 
Recursos para Clubes. Se necessário, faça uma análise rápida,
caso alguns participantes não tenham concluído os exercícios
preliminares.   

Exercício 3: Peça que cada mesa compare as respostas do 
exercício 3, anotando as principais respostas no flipchart.  

A seguir, analise o material encontrado no site WMMR. Se 
necessário, faça uma análise rápida, caso alguns participantes
não tenham concluído os exercícios preliminares.  

Exercício 4: Peça que cada mesa compare as respostas do 
exercício 4, anotando as principais respostas no flipchart. 

A seguir, analise e descreva as publicações principais e a 
informação geral encontrada em cada uma.
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III. ORGANIZE UMA EQUIPE MENTORA DE 
DIRIGENTES DE CLUBE

TEMPO SLIDE CONTEÚDO

Tempo Total: 20 minutos

2 minutos

2 minutos 

3 minutos 

10 minutos 

Slide 24-25

Slide 26 

Slide 27

Slide 28

Apresente e explique o conceito de Equipe Mentora de 
Dirigentes de Clube 

Inicie uma discussão sobre como a Equipe do GD pode apoiar
o desenvolvimento de novos clubes. Mencione o treinamento e
a orientação disponível para cada posição. 

Saliente que muitas vezes a equipe do GD não serve há muito
tempo em um cargo de dirigente de clube, e os dirigentes de
clube precisam de um apoio prático e específico para a sua
função. Consulte os formulários do Mentor de Dirigente de
Clube nas páginas 30-33 do livro de exercícios. Informe 
que estes devem ser entregues aos mentores de dirigentes de
clube, para servir como roteiro de treinamento quando eles 
são nomeados. 

Exercício 5: Peça a cada mesa que veja o exercício 5 e discuta
as qualidades que eles estavam procurando quando escolheram
os mentores mencionados no exercício e informem as qualida-
des principais. 

INTERVALO
15 
MINUTOS
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IV. PREPARE O TREINAMENTO DE DIRIGENTES DE CLUBE 

TEMPO SLIDE CONTEÚDO

Tempo Total: 70 minutos

1 minuto

2 minutos 

1 minuto

2 minutos

2 minutos

2 minutos

2 minutos

10 minutos 

1 minuto

2 minutos

2 minutos 

1 minuto

10 minutos

1 minuto

2 minutos 

10 minutos

Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32

Slide 33

Slide 34 

Slide 35

Slide 36 

Slide 37

Slide 38

Slide 39 

Slide 40 

Slide 41

Slide 42

Slide 43 

Slide 44

Mencione que eles dispõem de pessoas e ferramentas, agora é o
momento de reunir tudo e criar um plano para apoiar o novo clube.
Peça aos participantes que abram o Livro de Exercícios do Leão
Orientador Certificado na página 13 e analisem a Seção 4: Prepare o
Treinamento dos Dirigentes de Clube. A seguir, faça uma análise rápida
das quatro seções de treinamento. 

Depois, analise resumidamente as diretrizes do treinamento de dirigentes
de clube e explique que se pode alterar a ordem dos assuntos de forma a
atender às necessidades de treinamento dos clubes.

Analise a sessão de treinamento 1, salientando que esta informação está
no livro de exercícios nas páginas 13 a 15. E acrescente que a primeira
sessão de treinamento é mais uma apresentação abrangente de LCI. 

Analise os materiais do guia de orientação 

Analise os materiais no Estatuto e Regulamentos Padrão

Analise os materiais do guia de planejamento da cerimônia de entrega da
carta constitutiva

Fale brevemente sobre a Equipe Mentora (a qual foi previamente
mencionada), salientando que eles devem ser apresentados na 
primeira sessão. 

Exercício 6: Peça a cada mesa que discuta o exercício 6 e informe 
suas respostas. (reunir-se por cinco minutos e relatar os resultados por
cinco minutos) 

Apresente a sessão de treinamento dois, esclarecendo que a segunda
sessão de treinamento é mais detalhada e enfocada na operação 
do clube. 

Analise brevemente as responsabilidades do dirigente de clube e o
treinamento online. Saliente que a orientação do Dirigente de Clube
pode facilmente ser enviada por email ao mentor e ao dirigente de clube. 

Analise rapidamente o recurso Fazendo Acontecer, saliente que ele é
fundamental para que o clube identifique os possíveis projetos. 

Mencione que o Leão orientador deve certificar-se de que cada dirigente
está recebendo apoio suficiente do seu mentor 

Exercício 7: Peça a cada mesa que discuta o exercício 7 e informe suas
respostas. (reunir-se por cinco minutos e relatar os resultados por 
cinco minutos) 

Apresente a sessão de treinamento três, salientando que o aumento
contínuo de sócios é um fator fundamental para o sucesso do 
novo clube. 

Apresente e analise brevemente o Guia do Assessor de Aumento de
Sócios de Clube. 

Exercício 8: Peça a cada mesa que discuta o exercício 8 e informe 
suas respostas. (reunir-se por cinco minutos e relatar os resultados por
cinco minutos) 



Curso do Leão Orientador Certificado 9

IV. PREPARE O TREINAMENTO DE DIRIGENTES DE CLUBE 

TEMPO SLIDE CONTEÚDO

Tempo Total: 60 minutos

1 minuto 

2 minutos

2 minutos

2 minutos 

10 minutos 

2 minutos

Slide 45

Slide 46

Slide 47

Slide 48

Slide 49 

Slide 50-51

Cite que o Leão orientador deve verificar o progresso do
treinamento do mentor a cada reunião. 

Apresente a sessão de treinamento quatro, a importância de
reuniões de clube eficazes

Apresente e analise brevemente os recursos disponíveis para
ajudar o clube a ter reuniões positivas e significativas. 

Analise as maneiras de aumentar a frequência nas reuniões.
Saliente que os clubes começam a ter problemas quando menos
pessoas participam das reuniões. 

Exercício 9: Peça a cada mesa que discuta o exercício 9 e
informe suas respostas. (reunir-se por cinco minutos e relatar os
resultados por cinco minutos) 

Mencione que o treinamento é contínuo. Analise os seis
elementos de um clube de sucesso. 

V. RECURSOS PARA O LEÃO ORIENTADOR

TEMPO SLIDE CONTEÚDO

Tempo Total: 5 minutos

1 minuto

2 minutos

2 minutos

Slide 52

Slide 53

Slide 54

Apresente as informações e o apoio oferecido aos Leões
orientadores. 

Avaliação da Saúde do Clube - Mencione que quando receberem
a incumbência de um novo clube, eles começarão a receber a
avaliação da saúde do clube. Terão também que preencher 
um relatório trimestral que deve ser enviado à equipe do GD e 
a LCI.

Informe que há outras ferramentas no livro de exercícios, como
uma lista de verificação de dirigente de clube e as diretrizes da
transição para a independência.  
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ENCERRAMENTO

TEMPO SLIDE CONTEÚDO

Tempo Total: 15 minutos

10 minutos

5 minutos

Slide 75

Slide 76

Peça que voluntários digam as coisas mais importantes que eles
aprenderam durante o workshop e como eles irão aplicá-las em
situações reais. Encerre com um curto “apanhado” (não revisão)
das conclusões mais importantes do workshop. Volte-se às
expectativas do grupo listadas no flipchart para concluir se as
necessidades foram atendidas.  

Relembre os participantes de se encontrarem com o Governador
de Distrito ou Assessor de Liderança para fazer a Análise do
Programa e obter suas assinaturas para que esta análise possa
ser encaminhada a Lions Clubs International, permitindo que
seus nomes sejam registrados e os certificados emitidos. 

VI. REESTRUTURAÇÃO DE CLUBE

TEMPO SLIDE CONTEÚDO

Tempo total: 20 minutos

2 minutos

16 minutos

2 minutos

Slide 55-56

Slide 56-73

Slide 74

Apresente o conceito de utilização de estratégias do programa do
LOC para a reestruturação de clubes. 

Instrua os participantes a acompanharem junto com a
“Avaliação da Reestruturação do Leão Orientador Certificado”,
de forma que possam entender plenamente os elementos da
saúde do clube na medida em que se referem à avaliação.

Explique o processo de designação de um Leão Orientador
Certificado a um clube existente.
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