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INFORMAÇÕES SOBRE A SESSÃO 
 

Nesta sessão, discutiremos as características de um clube saudável, como acessar os relatórios de 
avaliação da saúde do clube e quais indicadores e recursos você pode usar para melhorar a saúde 
do clube em sua divisão. 

 

OBJETIVOS DA SESSÃO 
 
Ao final desta sessão, os participantes estarão aptos a:  
 

• Identificar as características de clubes saudáveis 
• Análise dos relatórios de avaliação da saúde do clube 
• Use os recursos disponíveis para melhorar a saúde do clube 
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PREPARAÇÃO PARA A SESSÃO 
Sugestões para a preparação:  
 

• Considerar usar a internet (se disponível) para mostrar os folhetos a seguir ou 
solicitar cópias suficientes para distribuir aos seus participantes. 

 

o Seu clube, a sua maneira, entre em contato clubofficers@lionsclubs.org  
o Modelo para um Clube mais Forte, entre em contato 

clubofficers@lionsclubs.org  
o Iniciativa para a Qualidade do Clube, entre em contato 

clubqualityinitiatives@lionsclubs.org 
 

• Ver o Capítulo 5 do Manual de Normas da Diretoria. Isso o preparará para discutir a 
situação do clube nos módulos 2 e 3. 

 

• Analisar as necessidades técnicas para a sessão. Faça um teste com o 
laptop/computador, o projetor e tela LCD, slides em PowerPoint, e mouse sem fio/caneta 
laser pointer, se disponível.  

 

• Fazer uma avaliação dos materiais para a sessão. Utilize a Lista de Verificação do 
Material de Treinamento no Guia de Preparação do Instrutor para verificar se tem tudo 
o que precisa para a sessão.    

 

• Revisar todas as atividades que serão realizadas durante a sessão. Você já obteve e 
organizou todos os materiais necessários para completar as atividades? 

 

• Rever o conteúdo antes de começar a sessão. Certifique-se de entender o conteúdo e 
saber executar as atividades de suporte. 

MATERIAIS 
 

• Guia do Instrutor  
• Manual do Participante 
• Slides em PowerPoint 

 
EQUIPAMENTO 
 

• Computador 
• Projetor e tela LCD 
• Mouse sem fio/caneta laser pointer 

(opcional) 
 

ÍCONES DE AÇÃO 
 
 
 

 
 

Consultar o 
Manual do Participante 

 
Atividade 

 
Distribuir 

material impresso   

mailto:clubofficers@lionsclubs.org
mailto:clubofficers@lionsclubs.org
mailto:clubqualityinitiatives@lionsclubs.org
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CRONOGRAMA DA SESSÃO 
 

 Como será a instrução Materiais 
INTRODUÇÃO 

 
(05:00) 

 

Apresentação: Objetivos da sessão 
 

Slides em PowerPoint  
 
 

MÓDULO 1:  
Clubes saudáveis 

 
(10:00) 

 

Apresentação/Discussão: 
Clubes saudáveis 
 

Slides em PowerPoint  
 
Manual do Participante  
 
 

MÓDULO 2:  
Relatórios de Avaliação da 

Saúde dos Clubes 
 

(30:00) 
 

Apresentação/Discussão: 
Relatórios de Avaliação da Saúde 
dos Clubes 
 

Atividade:  
Avaliação da Saúde dos Clubes 

Slides em PowerPoint  
 
Manual do Participante  

MÓDULO 3: 
Recursos para a Saúde do 

Clube 
 

(25:00) 
 

Apresentação: Recursos para a 
Saúde do Clube 
 
Atividade: Usar os Recursos para a 
Saúde do Clube 

Slides em PowerPoint  
 
Manual do Participante 

CONCLUSION 
 

(05:00) 

Apresentação:  
Rever os objetivos da sessão 

Slides em PowerPoint 

Tempo total: 75:00 
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INTRODUÇÃO 
Tempo total: 05:00 

 
APRESENTAÇÃO: OBJETIVOS DA SESSÃO (05:00) 
 
Afirme 

Na pré-tarefa para este workshop, você teve a oportunidade de 
conversar com um representante de cada clube da sua divisão. 
Você usou um conjunto de perguntas para entender o 
funcionamento de cada clube e a situação atual da divisão como 
um todo. Nesta sessão, exploraremos outras fontes de informação 
sobre os clubes da sua divisão e os recursos disponíveis para apoiá-
los.   

Mostre 
 

Mostre o slide 1: Objetivos da sessão 
 

 
 

Leia o slide em voz alta para os participantes. Responda a 
quaisquer perguntas que eles tenham sobre os objetivos. 

 
Afirme 

Nesta sessão, veremos o que constitui um clube saudável e o que 
você pode fazer se um ou mais clubes da sua divisão estiver com 
dificuldades.  

 
Pergunte 

Você tem alguma pergunta antes de começarmos? 
 

 
  



Guia do Instrutor Avaliação da Saúde do Clube 
 

Lions Clubs International  Página | 5  
 

Módulo 1: Clubes saudáveis 
Tempo total: 10:00 

 
APRESENTAÇÃO/DISCUSSÃO: CLUBES SAUDÁVEIS (10:00) 
 
Mostre 

Mostre o slide 2: Clubes saudáveis 
 

 
 
Afirme: 

Vamos começar explorando a idéia de saúde do clube. Idealmente, 
gostaríamos que todos os clubes fossem "clubes saudáveis". As 
circunstâncias flutuam, no entanto, é necessário monitorar essas 
situações para garantir que elas não afetem negativamente a saúde 
dos clubes da sua divisão. 

Como: 
 

Mostre o Slide 3:  Quais são as características de um 
clube saudável? 

 

 
 
Pergunte 

Antes de começarmos, alguém pode compartilhar o que acha ser as 
características de clubes saudáveis? 
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Deixe que 4-5 participantes respondam. As respostas que 
está procurando são: 

• Realizar atividades de serviço significtivas 
• Atingir o crescimento do quadro associativo e 

conservar novos associados 
• Executar comunicação interna e externa de maneira eficaz 
• Realizar reuniões positivas e significativas 
• Participar em treinamento da liderança 
• Manter-se em dia com as obrigações ou status ativo e 

fazer relatórios regularmente 
Se seus participantes não obtiverem todas as respostas, 
conduza para o próximo slide para discuti-las. 

 
Mostre 

Mostre o slide 4:  Elementos da saúde do clube 
 

 

Afirme 
Leia o slide em voz alta para seus participantes, 
conectando os comentários feitos no último slide.  

Pergunte 
Pense nos clubes da sua divisão Todos eles atendem aos critérios 
deste slide? 

 
Convide 2-3 participantes para compartilhar suas idéias 
sobre a saúde dos clubes de sua divisão. Depois, 
compartilhe a observação de que a maioria dos clubes 
passa por períodos de adaptação ao longo do tempo e que 
é importante agir quando você perceber que um clube em 
sua divisão está com problemas. 

Transição 
A seguir, examinaremos os relatórios de avaliação da saúde do 
clube e como os indicadores nesse relatório podem ajudá-lo a 
identificar problemas subjacentes com a saúde do clube. 
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Módulo 2: Relatório de Avaliação da Saúde do Clube 
Tempo total: 30:00 

 

APRESENTAÇÃO:  
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO CLUBE (15:00) 

Mostre 
Mostre o slide 5:  
Análise dos relatórios de avaliação da saúde do clube 

 

 

Pergunte 
Quantos de vocês acessaram os relatórios de avaliação da saúde do 
clube? 
 

Dependendo das respostas recebidas, você pode decidir se 
eles precisam de mais orientações sobre como usar esses 
relatórios ou se uma visão geral de alto nível será suficiente. 

Afirme 
Os relatórios de avaliação da saúde do clube são uma ótima 
ferramenta para determinar rapidamente a saúde dos clubes da sua 
divisão. O foco deste módulo será revisar indicadores de relatório e 
analisar como esses indicadores podem ajudá-lo a fortalecer seus 
clubes da divisão. 

Mostre 
Mostre o slide 6: Que indicadores devo usar para 
determinar se meus clubes da divisã são saudáveis? 
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Pergunte 
No início deste módulo, você perguntou aos participantes se 
eles usavam relatórios de avaliação da saúde do clube. Se 
tiverem, chame estes participantes e pergunte quais indicadores 
eles usariam para determinar se os clubes de sua divisão são 
saudáveis. Se eles não usaram esses relatórios antes, faça a 
transição para o próximo slide para mostrar quais são esses 
indicadores. 

 
Mostre 

Mostre o slide 7: Avaliação da Saúde dos Clubes 
 

 
 

Afirme 
Observe que, se os relatórios de Avaliação da Saúde do Clube 
forem acessados em nossa página da Web, eles estarão em 
inglês. Se você precisar desses relatórios em outro idioma, 
entre em contato com o governador de distrito. 

 
Os relatórios de avaliação da saúde do clube contêm indicadores 
que podem ser usados para determinar a saúde do clube. Vamos 
dar uma olhada em alguns destes indicadores. 
 
1. Aumento líquido até a data 
Este indicador mostra se um clube conseguiu manter novos 
associados e crescimento. Se houver um sinal de menos na frente 
do número, isso indica perda de associado. 
 
2. Relatório de atividades de serviço 
Isso mostra quantos meses desde que um relatório de atividades foi 
arquivado. Os números em vermelho indicam os clubes que não 
apresentaram um relatório de atividades de serviço há mais de doze 
meses e N/R indica um clube que não faz os relatórios. Esse 
indicador pode significar que o clube não está executando 
atividades de serviço ou que está tendo problemas para reportar. Se 
eles tiverem problemas para reportar, pode ser devido a problemas 
técnicos, não entender como reportar ou por falta de motivação. 
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3. Rotação de presidentes 
Termos repetidos podem indicar a necessidade de incentivar outros 
associados do clube a se tornarem líderes. 

4. Histórico dos relatórios do quadro associativo 
Isso mostra o número de meses desde que as listas de associados 
foram relatadas. Relatórios consistentes de associados são críticos 
para a saúde do clube.  

5. Status dos clubes 
Os status dos clubes são outro indicador da saúde do clube e são 
definidos abaixo: 
Em dia com as obrigações (ativo): Em dia com as obrigações ou com 
status ativo significa que o clube está de acordo com as provisões do 
Estatuto e Regulamentos Internacionais e Normas da Diretoria 
Internacional. 

Status Quo: Status Quostatus é a suspensão temporária da carta 
constitutiva, dos direitos, privilégios e obrigações de um Lions clube. O 
objetivo do status quo é interromper a atividade do clube que não esteja 
cumprindo as obrigações de um clube constituído até que a razão de o ter 
colocado em status quo seja resolvida ou o clube seja cancelado.  

Observação: Como presidente de divisão, é importante que você 
intervenha quando parecer que um clube pode se tornar ou já está em 
status quo. Conflitos entre associados do clube geralmente podem ser 
uma causa contribuinte. Se você ainda não fez o curso on-line de 
Resolução de Conflitos (conforme designado na pré-tarefa do 
Workshop de Presidente de Divisão), faça este curso útil antes de 
iniciar seu mandato. 

Cancelamento: Quando a infração for grave e o cancelamento do 
clube for o melhor interesse da associação, uma carta constitutiva 
poderá ser cancelada.  

Rescisão de cancelamento: A rescisão de cancelamento significa que 
o status do clube será reativado se os problemas do clube tiverem sido 
resolvidos. 

Status protetor: Um Lions clube pode ser colocado em status 
protetor devido aos seguintes motivos: 

• Guerra ou insurreição civil 
• Agitação política 
• Catástrofe natural 
• Outras circunstâncias especiais que impeçam um Lions clube 

de funcionar de forma normal 

O clube está liberado do status protetor quando ele estiver em 
plenas condições de funcionamento, pagar as contas pendentes 
enviar um relatório de reativação. 

  



Guia do Instrutor Avaliação da Saúde do Clube 
 

Lions Clubs International  Página | 10  
 

Afirme 
A análise desses indicadores mostra como os clubes da sua divisão 
estão operando e quais precisam de ajuda. 

 
Mostre 

Mostre o slide 8:  
Acessar os relatórios de avaliação da saúde do clube 

 

 
 
Afirme 

Se você tiver um bom acesso à Internet, mostre aos 
participantes como acessar esses relatórios em nosso site 
(eles também podem fazer isso em seus smartphones). 
Caso contrário, leia o slide fornecido. Lembre os 
participantes que eles só podem acessá-los em inglês no 
site, mas podem pedir aos governadores de distrito uma 
cópia do material traduzido. 

 
Para acessar esses relatórios, acesse nossa página da web e use o 
termo para pesquisa "Caixa de Ferramentas dos Relatórios de 
Associados”. Depois clique no Link para Avaliação da Saúde do 
Clube/Distrito para acessar os relatórios. 

 
ATIVIDADE: AVALIAÇÕES DA SAÚDE DO CLUBE 
 
Mostre 

Mostre o slide 9: Atividade: Avaliação da Saúde dos Clubes 
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Afirme 
Examinaremos alguns dados de quatro clubes imaginários da sua 
divisão para praticar um pouco a avaliação da saúde do clube. 

 
 

Orientações para a atividade 
 
Peça que os participantes abram as páginas 1-2 do manual do 
participante para analisar os quatro cenários e classificar 
cada clube como saudável, com dificuldades ou no meio. As 
respostas podem variar entre os participantes. Use essas 
diferenças para gerar discussão.  
 
Analise as instruções no slide. 
 
Pergunte se alguém tem alguma dúvida.  
Comece a atividade.  
 
Interrompa após 10 minutos.  
 
Peça que os voluntários compartilhem suas classificações 
para os quatro clubes.  
 
As respostas que está procurando são: 
 

• O clube 1 deve ser um clube saudável. 
• O clube 2 pode ser um clube saudável (embora tenha 

problemas de liderança) ou um clube que esteja mais 
ou menos assim (novamente devido aos problemas de 
rotação da liderança). 

• O clube 3 deve ser um clube que esteja com 
dificuldades. 

• O clube 4 deve ser um clube saudável, mas tem 
problema de fazer relatórios.  

 
Transição 

Agora que tivemos a oportunidade de examinar os relatórios de 
avaliação da saúde do clube, vamos examinar os recursos que 
podem ajudá-lo a melhorar a saúde do clube em sua divisão. 
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Módulo 3: Recursos para a Saúde do Clube 
Tempo total: 25:00 

 
APRESENTAÇÃO: RECURSOS PARA A SAÚDE DO CLUBE (15:00) 
 
Mostre 
 

Mostre o slide 10: Recursos para a Saúde do Clube 
 

 
 
Afirme 
 

Compreender os indicadores é apenas parte da solução; saber onde 
encontrar os recursos que podem ajudá-lo a resolver problemas de 
saúde do clube também faz parte da solução. 
 

Mostre 
Mostre o slide 11: Quais recursos estão disponíveis para 
ajudar a melhorar a saúde do clube? 
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Pergunte 
Alguém pode citar um recurso disponível que pode ajudar a 
resolver problemas de saúde do clube? 
 

As respostas que você procura são as Estratégias de Ação 
para Avaliação da Saúde do Clube, qualquer um dos 
recursos da página para Melhoria da Qualidade do Clube 
ou os colegas. Se os participantes não estiverem dando 
essas respostas, use-as como uma oportunidade para 
entrar no próximo slide. 

 
Mostre 

Mostre o slide 12:  
Recursos disponíveis para a Saúde do Clube 

 

 
 

Leia o slide em voz alta para os participantes. 
 
Afirme 

Como você pode ver, existem recursos disponíveis para ajudá-lo 
com os problemas de saúde do clube da divisão. Neste módulo, 
discutiremos estratégias para usá-los. 
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Mostre 
Mostre o slide 13 e 14: Estratégias de Ação para a Avaliação 
da Saúde dos Clubes 

Peça aos participantes que abram nas páginas 3-4 do 
manual do participante. 

 

 
 

 
 

Afirme 
As Estratégias de Ação para a Avaliação da Saúde do Clube são uma 
folha de dicas que aconselha os cursos de ação que você pode adotar 
para as questões de saúde do clube, como a perda de associados, a 
não apresentação de relatórios de MMR, de dirigentes ou de 
atividades de serviço, falta de rotação de presidentes e muito mais.  
 
É melhor usar a versão online, pois ela contém links. Use o termo de 
pesquisa "Estratégias de ação para avaliação da saúde do clube ” 
para encontrar online. 

 

Mostre 
Mostre o slide 15: 
Página da web de Melhoria para a Qualidade do Clube 

 

 



Guia do Instrutor Avaliação da Saúde do Clube 
 

Lions Clubs International  Página | 15  
 

Afirme 
A seguir, discutiremos a página da web para Melhorias para a 
Qualidade do Clube. Esta página contém ainda mais recursos para 
ajudá-lo a resolver problemas de saúde do clube: 
 
• O seu clube, a sua maneira 
• Modelo para um Clube mais Forte 
• Iniciativa para a Qualidade do Clube 
• Prêmio de Excelência de Clube 
• Outros links relacionados ao clube, como Estatutos e 

Regulamentos Padrão de Clube, Estrutura Padrão do Clube, 
Centro de Recursos para Clubes e links para Desenvolvimento 
da Liderança. 

 
Mostre 

Mostre o slide 16: Recursos 
 

 
 
Afirme  

Embora existam muitos recursos disponíveis para você usar na 
resolução dos problemas da saúde do clube, focaremos nos 
recursos listados abaixo. 
 
O seu clube, a sua maneira! enfoca em ajudar os clubes a 
personalizar as reuniões para melhor atender às necessidades dos 
associados, o que, por sua vez, ajudará na conservação deles. 
 
Modelo para um Clube mais Forte tem enfoque nas operações, 
serviços, desenvolvimento de liderança e quadro associativo do 
clube. Ele fornece um processo passo a passo para avaliar seu 
clube, estabelecer metas e desenvolver seu modelo. 
 
A Iniciativa para a Qualidade do Clube é uma ferramenta de 
planejamento estratégico para ajudar clubes a identificar 
oportunidades de melhorias. O programa apresenta o LCI Adiante 
e envolve o clube todo neste interessante processo para tornar o 
clube ainda melhor. 
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Prêmio de Excelência de Clube poderia ser usado como 
ferramenta motivacional para reunir os associados do seu clube. 
Você também pode usar essa iniciativa para aumentar o quadro 
associativo e promover atividades de serviço mais atraentes para 
atrair possíveis associados e manter os associados regulares  

 
Mostre 

Mostre o slide 17: Seus colegas 
 

 
 
Afirme 

Não se esqueça de usar seus colegas como recurso. Faça contatos 
com outras pessoas que já foram presidentes de divisão, pois elas 
podem fornecer informações valiosas que você pode usar durante 
seu mandato. Lembre-se também de comunicar planos para apoiar 
a saúde do clube com o governador de distrito e outros associados 
úteis da equipe do distrito.  
 
   

ATIVIDADE:  USAR OS RECURSOS PARA A SAÚDE DO CLUBE (10:00) 
 

Mostre 
Mostre o slide 18:  
Atividade usando os recursos para a saúde do clube 
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Orientações para a atividade 
 
Peça aos participantes que voltem aos quatro cenários nas 
páginas 1-2 do manual do participante. Ofereça aos 
participantes as seguintes instruções: 

 
Afirme 

Por favor, leia os cenários 1-4 do clube novamente. Dessa vez, 
você escolherá recursos que vão ajudar cada um deles com os 
problemas de saúde do clube. 
 
Os recursos com os quais você precisa trabalhar são: 
 

• Estratégias de Ação para a Avaliação da Saúde dos Clubes 
• O seu clube, a sua maneira 
• Modelo para um Clube mais Forte 
• Iniciativa para a Qualidade do Clube 
• Prêmio de Excelência de Clube 

 
Anote no manual do participante quais recursos serão os mais 
eficazes em ajudar com esses cenários de clube.  

 
Diga aos participantes para estarem preparados para 
compartilhar seus exemplos em sala de aula. 
 
Pergunte se alguém tem alguma dúvida.  
Comece a atividade.  
 
Interrompa após 6 minutos.  
 
Peça que os voluntários compartilhem suas classificações 
para os quatro clubes. 
 
Respostas 
 
As respostas sugeridas estão abaixo, mas se o seu 
participante puder defender um recurso diferente, aceite a 
resposta. 
 
Clube 1 poderia usar o Prêmio de Excelência de Clube, 
pois suas métricas de relatórios são boas. Eles poderiam 
usar isso para motivar o clube a exceder seus números. 
 
Clube 2 parece ter um problema de liderança e poderia 
usar o recurso Estratégias de Ação para Avaliação da 
Saúde do Clube.  
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Clube 3 perdeu seus associados, tem um presidente que 
repetiu três mandatos, faz meses que eles reportaram e 
seu status é Status Quo. Eles poderiam usar o Modelo 
para um Clube mais Forte e as Estratégias de Ação para 
Avaliação da Saúde do Clube como recursos. 
 
Clube 4 tem um status ativo e está um pouco atrasado nos 
relatórios. Eles poderiam usar as Estratégias de Ação 
para Avaliação da Saúde do Clube para melhorar seus 
relatórios. 

 
Transição 

O único recurso sobre o qual não falamos em nossa atividade é 
usar seus colegas. Seus colegas sempre são um bom recurso para 
aconselhamento e apoio e podem ajudá-lo a manter a perspectiva. 
Além disso, lembre-se de contar com o apoio de outros membros 
da equipe do distrito para ajudá-lo a manter a saúde dos clubes da 
sua divisão. 
 

Pergunte 
Antes de encerrarmos a sessão, alguém tem dúvidas sobre quais 
recursos estão disponíveis para resolver problemas de saúde do 
clube? 
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CONCLUSION 
Tempo total: 05:00 

 

APRESENTAÇÃO: REVER OS OBJETIVOS DA SESSÃO (05:00) 
 

Afirme 
Monitorar a saúde do clube e tomar medidas para apoiar os clubes 
que estão com dificuldades é uma parte importante de suas 
responsabilidades como presidente de divisão.  

Pergunte 
Como você planeja usar os relatórios e os recursos analisados nesta 
sessão para apoiar a saúde do clube em sua divisão? 
 

As respostas vão variar. Incentive os participantes a usar 
os relatórios e recursos para refinar seus planos de ação. 
Além disso, os relatórios podem ser revisados 
regularmente para verificar o progresso das metas. 

 
Mostre 

Mostre o slide 19: Rever os objetivos da sessão 

 
 
Afirme 

Conseguimos cumprir os nossos objetivos de hoje? 
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