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TÍTULO DA SESSÃO DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

Sessão de Abertura 
As atividades “quebra-gelo” e de aquecimento desta sessão permitem que os 
instrutores avaliem as necessidades dos participantes e estabeleçam, um 
ambiente confortável de aprendizagem para adultos. 

Leões: Passado, 
Presente e Futuro 

Esta sessão é preparada para avançar o conhecimento dos participantes sobre a 
história e os fundamentos de Lions Clubs International, ao mesmo tempo em que 
enfatiza o compromisso da associação em servir à comunidade global. 

Gerenciamento da 
Mudança 

Os participantes irão aprender razões comuns das pessoas resistirem à mudança 
e formas de gerir o processo de mudança. Ao fazer isso, podem ter um maior 
impacto ao fazer mudanças que irão melhorar o futuro do seu clube e distrito. 

Equipes de Apoio 

O foco desta sessão é o trabalho em equipe, trabalho conjunto e as habilidades 
necessárias para apoiar e liderar equipes de Leões. 

Preparação do Assunto 
LCIF 

Cada participante fica encarregado de um dos cinco assuntos relacionados com a 
Fundação de Lions Clubs International antes do instituto.  Este período de tempo 
destiná-se para permitir que os participantes se reúnam em grupos com outros 
encarregados do mesmo assunto para desenvolverem uma apresentação que será 
feita ao grupo todo no final do dia de instituto. 

Comunicação 

Os participantes têm a oportunidade de aprender sobre os seus estilos pessoais de 
comunicação e formas de utilização destes estilos para se comunicarem com os 
outros. Os participantes também discutem a importância da comunicação 
positiva, tanto em pessoa como digital. 

Condução de Reuniões 
Eficazes 

Durante esta sessão os participantes discutirão o gerenciamento de reuniões, os 
componentes de uma boa reunião e as técnicas necessárias para gerenciar o 
comportamento dos participantes. 

Diversidade 
Esta sessão apresenta aos participantes os benefícios e desafios da diversidade 
dentro do clube, distrito e Lions Clubs International. 

Programa de Mentor do 
Lions 

Os participantes discutirão os benefícios do mentoreamento, examinarão as 
metas e processos do Programa de Mentor do Lions e criarão um plano de 
mentoreamento para a realização da meta. 

Pensamento Criativo 

Esta sessão interativa enfatiza o pensamento criativo, uma habilidade essencial 
aos líderes Leões para planejamento e resolução de problemas. 

LCIF 

Esta sessão analisa a organização e missão de LCIF.  Os grupos participantes 
apresentarão relatórios sobre as quatro principais áreas de foco da fundação. 

Assegurando o Sucesso 
do Clube 

Esta sessão examina as características de clubes de sucesso, apresenta diversas 
ferramentas e recursos que podem impactar positivamente na eficácia do clube e 
desafia os participantes a se tornarem ativos na busca pelo sucesso do clube. 

Discussão Enfocada 
Estas sessões informais são uma oportunidade para os participantes discutirem 
os desafios sobre liderança e desenvolvimento pessoal, identificarem e 
discutirem questões e oportunidades locais e trocarem ideias entre si. 
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