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Introdução 
 
O propósito deste guia é oferecer aos instrutores as informações básicas necessárias, como 
também, ferramentas e recursos para que possam facilitar um treinamento eficaz. Devido aos 
inúmeros detalhes a serem lembrados e organizados, será conveniente receber algum tipo de 
orientação para que o processo de preparação corra da forma mais amena possível. 

 
Se você tiver alguma dúvida ao se preparar para o seu workshop, não hesite em contatar a 
Divisão do Desenvolvimento de Liderança na sede de Lions Club International 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Workshop para Presidentes de Divisão  
 
Tarefas preliminares  
 
Preparando-se para o seu mandato de Presidente de Divisão 
 
A tarefa preliminar do Workshop para Presidentes de Divisão chamada Preparando-se para o 
seu mandato de Presidente de Divisão solicita aos presidentes de divisão atuais/entrantes que se 
comuniquem com os Leões do clube e distrito para reunir informações do estado vigente da 
divisão. Estado vigente é o termo usado para descrever processos como eles atualmente 
funcionam. A tarefa fornece instruções detalhadas para a coleta dessas informações, conduzindo 
perguntas para ajudar os presidentes de divisão a obterem as informações necessárias e uma 
planilha de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças (SWOT) para analisar a divisão.  
 
 
Essas informações serão usadas em várias atividades durante o workshop, por isso é imperativo 
que os presidentes de divisão tenham tempo suficiente para concluir esta tarefa preliminar antes 
de participarem do workshop. Também é altamente recomendável que os participantes tragam a 
tarefa preliminar para o workshop com eles. Os instrutores são responsáveis por enviar o 
arquivo da tarefa preliminar aos presidentes de divisão para que a concluam.  
 
 
Cursos on-line 
 
Como parte da tarefa preliminar, os participantes precisarão fazer dois dos cursos on-line abaixo. 
Eles ajudarão a reforçar as habilidades de comunicação e planejamento de metas que os 
participantes usarão no Workshop para Presidentes de Divisão. Esses cursos podem ser 
encontrados no Centro Leonístico de Aprendizagem. 
 

o Resolução de conflitos 
o Definição de metas  

 
 
Workshop para Presidentes de Divisão (conduzido por um instrutor) 
 
Lions Clubs International proporciona planos de instrução, materiais relacionados para os 
participantes e apostilas para os instrutores conduzirem três sessões interativas de treinamento, 
que variam de 75 a 90 minutos de duração. Os instrutores também podem optar por incluir outras 
sessões voltadas à área ou com base em habilidades, conforme o coordenador da GLT de distrito 
julgar apropriado. 
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As sessões do workshop são: 
 
 

Sessão Descrição 

As Funções e 
Responsabilidades 
do Presidente de 
Divisão 

Esta sessão fornece aos participantes o entendimento básico das 
funções e responsabilidades do presidente de divisão. Os participantes 
também analisarão recursos importantes e identificarão possíveis 
desafios para a posição. 

Definição de Metas 
e Planos de Ação da 
Divisão 

Nesta sessão, os participantes explorarão como definir metas 
significativas (metas inteligentes) e discutirão como elaborar planos de 
ação usando uma meta que eles tenham para a divisão e também 
criando um para uma meta do distrito. 

Resolução de 
problemas 

Nesta sessão, os participantes explorarão o uso do método 5 porquês, 
uma ferramenta de solução de problemas comumente usada nos 
negócios e na indústria, e o aplicarão aos desafios que possam surgir na 
respectiva divisão.  

Avaliação da Saúde 
do Clube 

Nesta sessão, os participantes discutirão as características de um clube 
saudável, como acessar os relatórios de avaliação da saúde do clube, 
em quais indicadores dos relatórios se deter para monitorar a saúde dos 
clubes e os recursos que podem ser usados para melhorar a saúde dos 
clubes da divisão. 
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Sugestão de cronograma de comunicação 
 
A seguir, veja o cronograma sugerido para ajudá-lo a se comunicar com os participantes antes do 
workshop*:  
 
60 a 90 dias antes do workshop:  
 

• Convide os presidentes de divisão para participar do treinamento de workshop e forneça 
os detalhes pertinentes (datas, local, horário, etc.).  
 

• Passe uma visão geral do treinamento de workshop e dos requisitos que precisam ser 
concluídos antes do mesmo. Especificamente:  

 
o Anexe o arquivo que contém a tarefa preliminar do workshop, Preparando-se para o 

seu mandato de Presidente de Divisão. Este arquivo pode ser encontrado na página 
do site do Workshop para Presidentes de Divisão 

 
o Defina um prazo para conclusão da tarefa preliminar do workshop, Preparando-se 

para o seu mandato de Presidente de Divisão e os cursos online, Definição de metas 
e Planos de ação e Resolução de conflitos  

 
• Ofereça seu apoio e assistência  

 
 

30 dias antes do workshop: 
  

• Envie um lembrete a todos os participantes do workshop sobre as tarefas a serem 
concluídas antes de participar do workshop 
 

• Mantenha o tom do lembrete encorajador e motivador e continue oferecendo suporte e 
assistência 

 
15 dias antes do workshop:  
 

• Envie um lembrete a todos os participantes do workshop que a tarefa preliminar, 
Preparando-se para o seu mandato de Presidente de Divisão e os cursos online, 
Definição de metas e Plano de ação e Resolução de conflitos, tem que ser concluída 
antes do workshop. As informações reunidas na tarefa preliminar servirão de base para 
discussões e atividades durante cada sessão. Instrua os participantes a trazer a tarefa 
preliminar concluída com eles ao workshop.  
 
 
 

*Este cronograma não inclui planejamento logístico e considerações organizacionais.  
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Exemplo de confirmação e comunicação da tarefa preliminar 
 
Este exemplo de comunicação abaixo confirma a participação do aluno no workshop e fornece 
ao participante os documentos da tarefa preliminar. Anexe o documento da tarefa preliminar 
Preparando-se para seu mandato de Presidente de Divisão a cada e-mail.  

 
Bem-vindo ao Workshop para Presidentes de Divisão. 

 
  [Digite a data do curso] 

[Local do curso] 
 

Este workshop enriquecerá suas habilidades de liderança e permitirá que você assuma mais 
responsabilidade dentro da divisão. Veja os detalhes deste workshop listados abaixo: 
 

Tarefas preliminares 
A tarefa preliminar se constitui de duas partes. A primeira parte é a tarefa Preparando-se para o 
seu mandato de Presidente de Divisão, que você encontrará anexada a este e-mail. Se você tiver 
algum problema para acessá-la, vá a página de Lions Club International e use o termo de 
pesquisa Workshop para Presidentes de Divisão. Faça o download da tarefa preliminar dessa 
página e a imprima para ser usada. 
 

A segunda parte da tarefa preliminar é fazer dois cursos on-line, Definição de metas e Planos de 
ação e Resolução de conflitos. Você encontrará esses cursos no Centro Leonístico de 
Aprendizagem.  
Reserve um tempo para concluir as tarefas do Workshop para Presidentes de Divisão antes de 
chegar à aula, já que o conhecimento que obtido com essas tarefas preliminares será usado 
durante todo o workshop. 
 

Dia da aula 
 

Chegue a [local] em [data] às [horário]. Você receberá o resto dos materiais de treinamento no 
dia que chegar. Espero encontrá-lo em breve!   
 
Atenciosamente, 
 
Instrutor do workshop [digite o nome] 
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A função do instrutor 
 
Os instrutores são convidados a servir como professores, facilitadores interativos e mentores. A 
experiência como presidente de divisão (ou função com responsabilidades semelhantes), 
certamente é uma característica chave, já que os presidentes de divisão que você treinará 
procurarão a sua orientação, aconselhamento e apoio enquanto estiverem adquirindo 
conhecimentos específicos necessários para desempenharem o papel com eficiência.  
 
Veja abaixo diversos requisitos que os instrutores deste treinamento devem conseguir cumprir. 
Mesmo não sendo obrigatório que os instrutores sejam especialistas em cada área, é importante 
que sejam proficientes nas habilidades aqui mencionadas.  
 
Os instrutores do Workshop para Presidentes de Divisão devem conseguir demonstrar 
efetivamente as seguintes habilidades:  
- Fazer palestras curtas 

- Ter habilidade de engajar os participantes em um ambiente de aprendizado interativo, 
realizando segmentos de perguntas e respostas, facilitando discussões significativas para 
pequenos e grandes grupos, além de facilitar atividades em grupo 

- Lidar o comportamento do aluno 

- Lidar com o ambiente de treinamento e a logística das sessões  

- Fazer apresentações em PowerPoint usando um projetor LCD 
 

Se você não estiver disponível para realizar o treinamento por conta própria ou precisar da ajuda 
de outro instrutor, considere o uso de graduados do seu distrito do Instituto de Preparação de 
Instrutores (FDI) ou do Programa de Instrutores Certificados Lions (LCIP) de Lions Clubs 
International para facilitar parte ou todo esse treinamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guia de Planejamento do Instrutor Workshop para Presidentes de Divisão  
 

Lions Clubs International                                                                                               Página | 7  
 

  

Organização do Guia do Instrutor 
 
Os instrutores que ministrarão este workshop terão um Guia do Instrutor para cada sessão. Os 
guias foram criados para apoiar as pessoas que estão ministrando o treinamento, contendo 
recursos e planos flexíveis de ensino.   
 
Cada sessão no guia do instrutor consiste dos seguintes componentes: 
  
• Informações básicas sobre a sessão: Um resumo dos tópicos abordados na sessão e 

como eles se referem aos presidentes de divisão 
 

• Objetivos da sessão: Metas de desempenho que devem ser atingidas pelos participantes 
como resultado de terem participado da sessão 
 

• Sugestões para preparação: Lembretes para ajudar o instrutor a se preparar para cada 
sessão 

 
• Materiais: Uma lista dos materiais necessários para a sessão  

 
• Equipamento: Uma lista do equipamento necessário para a sessão 

 
• Cronograma da sessão: Uma visão geral do plano de instrução e tempo de cada sessão 

  
• Plano de instrução: Conteúdo da instrução e orientação sobre como ministrar 

 
• Apêndice (se for o caso): Contém cópias dos materiais informativos da sessão, além de 

informações sobre recursos 
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Como usar o Plano de Instrução 
 

Cada guia do instrutor deste workshop de treinamento contém um plano de instrução. O plano 
consiste do conteúdo instrucional e explicações sobre como apresentá-lo.  Para aproveitar ao 
máximo o aprendizado de cada sessão do workshop, é importante que você entenda a 
organização do plano de instrução.   
 
Também é importante observar que os planos de instruções para cada sessão do workshop foram 
elaborados com um certo grau de flexibilidade, para que o ensino possa ser personalizado para 
atender às necessidades locais.  
 
 
Organização geral 
 
O plano de instrução é dividido em segmentos para garantir uma abordagem organizada e 
ponderada do tópico que atinge os objetivos da sessão. Os segmentos incluem:  

- Introdução 

- De 2 a 3 módulos que abordam componentes específicos do tópico 

- Conclusão 
 
 
Cabeçalhos 
 
Existem dois tipos de cabeçalhos que você encontrará: cabeçalhos de segmentos e cabeçalhos de 
seções.  
 
Os cabeçalhos de segmentos indicam os principais componentes da instrução. Por exemplo, na 
sessão de Definição de metas e Planos de ações da divisão, existem cinco segmentos:  

- Introdução 

- Módulo 1: Definir metas inteligentes 

- Módulo 2: Criar um plano de ação 

- Módulo 3: Aplicar o conhecimento sobre as metas e o plano de ação inteligentes 

- Conclusão 
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O cabeçalho de um segmento se parece com a imagem abaixo, identificando o segmento de 
instrução e o tempo total.  
 

 
 
 

O cabeçalho da seção indica onde você está em cada segmento e aproximadamente quanto tempo 
que leva cada seção. A imagem abaixo é um exemplo de cabeçalho de uma seção, o qual indica a 
apresentação da visão geral da sessão deverá levar aproximadamente 3 minutos.  
 
 

 
 
Diretivas 
 
A diretiva refere-se ao uso de uma indicação de instrução para mostrar uma ação para o instrutor 
completar. Existem três diretivas principais usadas nos guias do instrutor deste workshop 
Afirme, Pergunte e Mostre. 
 

- Afirme: Orienta o instrutor a dizer algo aos alunos. 
 

 
 
 

O conteúdo que segue cada diretivaAfirme é uma sugestão de como ministrar o conteúdo, 
mas que não precisa ser ministrado exatamente como esteja escrito.  

 
 

- Pergunte: Orienta o instrutor a fazer uma pergunta aos alunos. 
 

 
 

Em alguns casos, o guia oferecerá as respostas esperadas ou possíveis; contudo, devido à 
natureza de algumas perguntas, ela será seguida simplesmente pela frase ‘as respostas 
serão variadas’ para indicar uma questão de resposta aberta. 
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- Mostre: Direciona o instrutor a apresentar um slide de PowerPoint. 
 

 
 
Observações para o instrutor 
 

As observações para o instrutor oferecem orientações adicionais sobre a facilitação da sessão. 
 

 
 

 
Ícones de ação  
 
São usados três ícones em todo o guia para oferecer instruções visuais aos instrutores:  
 

  

Ícone do Manual do Participante (orienta o instrutor a se referir a uma página 
específica)        
 

      

Ícone de material impresso (instrui o instrutor a distribuir materiais) 
 

 
 
 

Ícone de atividade (dá uma dica visual para os instrutores fazerem a transição para uma 
atividade) 
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Orientações para a atividade  
 

Para cada atividade há orientações dadas em formato explicativo passo-a-passo para melhor 
aproveitamento da facilitação:  
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Lista de verificação dos materiais de treinamento 
 
Serão necessários os seguintes materiais para cada sessão do Workshop para Presidentes de Divisão. 
 

Tarefa preliminar do Workshop 
Materiais Já tenho! 

() 
Tarefa: Preparando-se para o seu mandato de Presidente de Divisão (a ser concluída pelos 
participantes antes do workshop) 

 

 
As Funções e Responsabilidades do Presidente de Divisão 

Materiais Já tenho! 
() 

Guia do Instrutor  

Manual do Participante  

Slides em PowerPoint  

Material impresso: E-Book do Presidente de Divisão e Região - faça o download no site de 
Lions Club International, distribua uma cópia a cada participante. 

 

Material opcional: Programação do Workshop (instrutor cria e fornece cópias)  

Equipamento audiovisual Já tenho! 
() 

Projetor LCD  

Computador com capacidade de apresentar PowerPoints da Microsoft   

Flipchart, papel, cavalete e marcadores  

Mouse sem fio/caneta laser pointer (opcional)  
 

Definição de Metas e Planos de Ação da Divisão 
Materiais Já tenho! 

() 
Guia do Instrutor  

Manual do Participante  

Slides em PowerPoint  

Equipamento audiovisual Já tenho! 
() 

Projetor LCD  

Computador com capacidade de apresentar PowerPoints da Microsoft  

Flipchart, papel, cavalete e marcadores  

Mouse sem fio/caneta laser pointer (opcional)  
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Lista de verificação dos materiais de treinamento (continuação) 
 

Resolução de problemas 
Materiais Já tenho! 

() 
Guia do Instrutor  

Manual do Participante  

Slides em PowerPoint  

Equipamento audiovisual Já tenho! 
() 

Projetor LCD  

Computador com capacidade de apresentar PowerPoints da Microsoft  

Flipchart, papel, cavalete e marcadores  

Mouse sem fio/caneta laser pointer (opcional)  

 
 

Avaliação da Saúde do Clube 
Materiais Já tenho! 

() 
Guia do Instrutor  

Manual do Participante  

Slides em PowerPoint  
Material impresso: Opcional, mas recomendado, O seu clube, a sua maneira, Modelo para 
um Clube mais Forte (pode ser pedido pelo e-mail clubofficers@lionsclubs.org) e Iniciativa 
para a Qualidade do Clube (pode ser pedido pelo e-mail 
clubqualityinitiatives@lionsclubs.org. Um por participante. 

 

Equipamento audiovisual Já tenho! 
() 

Projetor LCD  

Computador com capacidade de apresentar PowerPoints da Microsoft  

Flipchart, papel, cavalete e marcadores  

Mouse sem fio/caneta laser pointer (opcional)  
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Organização da sala de treinamento 
 
Antes do início do workshop, é importante considerar a organização das salas onde o workshop 
será realizado. Para determinar que a sala de aula seja preparada de forma a funcionar de forma 
eficiente, que atenda às necessidades de instrução e dos participantes, considere o seguinte:  
 

• O tamanho e a cultura do grupo a ser treinado. O seu grupo consiste de menos de 10 
pessoas ou mais de 20? Quais as normas culturais que poderão impactar a distribuição 
das mesas e cadeiras? Os participantes que você está treinando esperam que a sala 
tenha um certo tipo de layout? 

 

• Tamanho da sala. Depois de saber as dimensões aproximadas e o layout da sua sala de 
treinamento, será útil desenhar um esquema da sala com a arrumação desejada. Esta 
técnica pode ajudá-lo a tomar uma decisão sobre as atividades, materiais e 
equipamentos que poderá escolher. 

 

• Atividades usadas durante o workshop. O workshop será centrado em palestras ou 
atividades de pequenos grupos? As atividades requerem determinado espaço, e se assim 
for, como a sala pode ser ajustada?  

 
 
Disposição das cadeiras 
Mostramos abaixo três disposições tipicamente usadas em ambientes de treinamento:  
 
 

Disposição das cadeiras: Em formato de U 
 
 
 
 
 
 
 

Vantagens Desvantagens 
• Todos podem enxergar e falar uns 

com os outros 
• O instrutor pode andar entre os 

participantes 
• A sala é cômoda para discussões 

em grupo 
• Fácil de ver os flipcharts e imagens 

projetadas   

• Apenas adequado para grupos de 20 
ou menos 

• Difícil para trabalhar em pequenos 
grupos 

• Exige uma sala maior 
• A sala fica "voltada ao instrutor" 
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Disposição das cadeiras: Agrupamentos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disposição das cadeiras: Sala de aula tradicional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vantagens Desvantagens 

• Ideal para alunos que trabalham em 
pequenos grupos 

• Fácil para o instrutor interagir com 
grupos pequenos 

• Oferece oportunidade para o 
envolvimento dos participantes 

• Proporciona liberdade para se 
movimentar 

• Cria problemas para o contato 
visual ao fazer apresentações e uso 
de recursos visuais 

• Promove um ambiente para 
conversas 'privativas' 

• Cria, sem querer, subgrupos 
 

Vantagens Desvantagens 

• Permite que cada participante tenha o 
seu próprio "espaço" 

• Ideal para apresentações / sessões de 
palestras e obtenção de feedback da 
audiência. 

• Faz com que as pessoas "se percam" 
na sala 

• Pode criar problemas na visualização 
de cartazes e outros recursos visuais 

• O aprendizado torna-se centrado no 
instrutor 
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Modelo de programação do Workshop para Presidentes 
de Divisão  
 
A programação a seguir é um exemplo de como você pode programar o workshop.  Ao planejar 
seu próprio workshop, reflita sobre:  

• Número de participantes 

• Número de sessões a serem realizadas 

• Instalações e equipamentos de treinamento (número de salas de treinamento, 
equipamentos necessários etc.) 
 

Horário da sessão 

09:00 – 10:30 As Funções e Responsabilidades do Presidente de Divisão 

10:30 – 11:45 Definição de Metas e Planos de Ação 

11:45 – 12:45 Almoço 

12:45 – 14:15 Resolução de problemas 

14:15 – 15:30 Avaliação da Saúde do Clube 

15:30 – 16:45 Sessões adicionais conforme necessário (de acordo com as 
necessidades locais) 
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Avaliação 
 
A avaliação é uma parte importante de qualquer programa de treinamento. Os dados coletados 
nas avaliações podem oferecer uma ideia importante sobre a eficácia do conteúdo, materiais, 
formato do programa, instrutores e sucesso do programa como um todo.  
 
O Workshop para Presidentes de Divisão proporciona uma Avaliação do Participante opcional 
para você usar. Este formulário foi criado para ser usado da seguinte maneira:  
 

• Durante ou na conclusão do workshop, distribua a Avaliação do Participante. Você pode 
optar por distribui-la durante a primeira sessão, solicitando que os participantes avaliem 
cada sessão logo após ter sido concluída.  
 

• Os presidentes de divisão preenchem o formulário de avaliação conforme seja adequado e 
os entregam ao instrutor no final da última sessão. 

 
• O instrutor/facilitador (ou coordenador da GLT de distrito) analisa os resultados 

coletados na avaliação e envia as informações para serem incluídas no relatório de 
atividades da GLT de distrito. Esta informação pode também ser utilizada para que os 
futuros treinamentos sejam ainda mais eficazes.  

 
O formulário inclui as três sessões do currículo do workshop e a tarefa preliminar do workshop. 
Caso use este formulário, peça que os participantes avaliem apenas as sessões que foram 
ministradas.  
 
É oferecida em seguida uma cópia da Avaliação do Participante.  
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Avalições do Workshop para os Presidentes de Divisão 
 

Instruções para as avaliações 

Preencha a avaliação a seguir. A avaliação honesta da sua experiência ajudará a garantir que os 
futuros participantes tenham uma experiência de treinamento de qualidade. 

Com uma caneta ou lápis de cor escura circule o número que indica o quanto você concorda 
com cada afirmação.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Perguntas: Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente 

1. A tarefa efetivamente me preparou 
para as atividades do workshop.  1 2 3 4 5 

2. A tarefa me preparou para me 
comunicar e interagir melhor com 
os clubes e associados da minha 
divisão. 

1 2 3 4 5 

3. A sessão ofereceu informações que 
posso usar como presidente de 
divisão. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 Perguntas: Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente 

4. A tarefa ofereceu informações que 
posso usar como presidente de 
divisão. 

1 2 3 4 5 

5. O manual do participante foi útil e 
de fácil compreensão. 1 2 3 4 5 

6. Aprendi algo novo nesta sessão e 
aprimorei minhas habilidades. 1 2 3 4 5 

7. As atividades e interações 
agregaram valor à sessão. 1 2 3 4 5 

8. O instrutor ensinou habilmente o 
conteúdo, facilitando a sessão de 
forma eficaz. 

1 2 3 4 5 

Sessão: Tarefa preliminar: Preparando-se para o seu mandato de Presidente de Divisão 

Sessão: As Funções e Responsabilidades do Presidente de Divisão  
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Perguntas: Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente 

9. A tarefa ofereceu informações que 
posso usar como presidente de 
divisão. 

1 2 3 4 5 

10. O manual do participante foi útil e 
de fácil compreensão. 1 2 3 4 5 

11. Aprendi algo novo nesta sessão e 
aprimorei minhas habilidades. 1 2 3 4 5 

12. As atividades e interações 
agregaram valor à sessão. 1 2 3 4 5 

13. O instrutor ensinou habilmente o 
conteúdo, facilitando a sessão de 
forma eficaz. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

 

Perguntas: Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente 

14. A tarefa ofereceu informações que 
posso usar como presidente de 
divisão. 

1 2 3 4 5 

15. O manual do participante foi útil e 
de fácil compreensão. 1 2 3 4 5 

16. Aprendi algo novo nesta sessão e 
aprimorei minhas habilidades. 1 2 3 4 5 

17. As atividades e interações 
agregaram valor à sessão. 1 2 3 4 5 

18. O instrutor ensinou habilmente o 
conteúdo, facilitando a sessão de 
forma eficaz. 

1 2 3 4 5 

 

Sessão: Resolução de problemas  

Sessão: Definição de Metas e Planos de Ação 
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Perguntas: Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente 

19. A tarefa ofereceu informações que 
posso usar como presidente de 
divisão. 

1 2 3 4 5 

20. O manual do participante foi útil e 
de fácil compreensão. 1 2 3 4 5 

21. Aprendi algo novo nesta sessão e 
aprimorei minhas habilidades. 1 2 3 4 5 

22. As atividades e interações 
agregaram valor à sessão. 1 2 3 4 5 

23. O instrutor ensinou habilmente o 
conteúdo, facilitando a sessão de 
forma eficaz. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
Caso tenha mais comentários a fazer sobre o treinamento, utilize o espaço abaixo.  
 

Comentários:  

Sessão: Avaliação da Saúde do Clube 



Guia de Planejamento do Instrutor Workshop para Presidentes de Divisão  
 

Lions Clubs International                                                                                               Página | 21  
 

Reconhecimento do Workshop para Presidentes de Divisão 
 
Se você decidir reconhecer os participantes com um certificado por concluírem de forma bem-
sucedida o workshop, foram fornecidos dois modelos de certificado para você usar. Você pode 
selecionar um desses modelos e adaptá-lo à sua área ou criar seu próprio certificado.  
 
Se você decidir usar um certificado para reconhecer a conclusão do workshop, será responsável 
pela impressão e distribuição do mesmo aos participantes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concedemos este certificado a 

Em reconhecimento à conclusão do Workshop para Presidentes de Divisão  

Assinatura 

Data 

Data 

Assinatura 

Nome do agraciado 

Certificado de Conclusão 

Workshop para Presidentes de Divisão  



 

 

 
 

 

Workshop para Presidentes de Divisão  

Certificado de Conclusão 
 

Concedemos este certificado a 
 

NOME DO AGRACIADO 
 

Em reconhecimento pela conclusão com sucesso do  
Workshop para Presidentes de Divisão  

________________________  _________ 
              Assinatura        Data 
________________  ______ 
             Assinatura     Data 
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