
Programa de Atividade de Leitura (RAP)

“Quanto mais você ler, mais aprenderá.
Quanto mais você aprender, mais lugares visitará.”
Dr. Seuss, autor de livros infantis

Vamos agir agora 
Una-se a Leões de todo o mundo na implementação de projetos de leitura e
educação e ajude a elevar os índices de alfabetização. Seja organizando um
concurso de ortografia na comunidade ou doando livros ou computadores a
biblioteca ou escola local, participe de um projeto prático e mostre o impacto do
trabalho dos Leões. 

Ideias para projetos
Quer você seja um educador com paixão por ajudar crianças a aprenderem a ler,
um empreendedor pronto a ajudar a desenvolver um programa de alfabetização
baseado na comunidade, um especialista em informática que ajude a introduzir
novas tecnologias a deficientes visuais, ou alguém que simplesmente goste de 
ler para crianças, nenhum esforço é pequeno demais para fazer uma grande
diferença. A seguir temos algumas ideias de projetos que o seu clube e distrito
podem considerar para colocar em prática:

• Ajudar em um programa de leitura após a aula
• Ler para crianças em bibliotecas locais
• Trabalhar com especialistas e agências locais de alfabetização para promover 

a leitura
• Ler ou gravar livros em fita para cegos e deficientes visuais 
• Proporcionar conexão à Internet para uma escola ou biblioteca

Compartilhe o sucesso
Incentive os clubes a reportarem os seus projetos. Compartilhe o seu projeto
online conosco! Acesse o MyLCI e fale dos seus projetos de alfabetização. Você
pode enviar as suas histórias e imagens. A sua história pode ser apresentada em
algum número de materiais futuros de Lions Clubs Internacionais – incluindo o
nosso blog e nossos sites de mídia social. 

Recursos
Há diversos recurso disponíveis para o RAP, inclusive um guia de planejamento e
uma folha com ideias para projetos. Os clubes também podem fazer o download
da arte disponível no website de LCI para criarem os materiais relacionados ao RAP.

Para mais informações ou recursos, visite www.lionsclubs.org e entre na caixa de
busca “Programa de Atividade de Leitura” ou contate a Divisão de Atividades de
Serviços através do email programs@lionsclubs.org.

A educação e
alfabetização são
fundamentais para a
superação da pobreza,
doenças e outras
questões sociais.
Mesmo hoje em 
dia, aproximadamente
um bilhão de pessoas
em todo mundo 
são analfabetas.

O acesso a informação
digital tem a força de
mudar vidas e fortalecer
comunidades, mas 
de acordo com a
Fundação Gates, 
cerca de 5 bilhões 
de pessoas, quase 
90% da população
mundial, não têm
acesso à Internet. 

1 em cada 6 pessoas
não tem acesso 
à Internet 

793 milhões de 
pessoas não 
conseguem ler
estas palavras
(UNESCO)
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