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Aprender é um benefício importante para os associados Leões e Leos crescerem e se desenvolverem, assim como 
os clubes as comunidades em que servem. Todos os eventos que reúnem pessoas são essenciais para o sucesso de 
Lions International. No entanto, nem todos os eventos são considerados treinamento.  
 
Use a lista de verificação abaixo para responder a perguntas que o ajudarão a determinar se um evento planejado 
atende aos requisitos de treinamento e deve ser reportado no aplicativo Learn. 
 
 

Pergunta Sim Não Exemplos 
Ao final do evento, os participantes vão: 

• Desenvolver ou aprimorar 
habilidades? 

• Modificar comportamentos? 

� � 

Oratória 
Por exemplo: os participantes 
1conseguirão fazer uma explicação 
rápida. 

Haverá 1 ou 2 professores em cada sala de 
aula? � � 

O ideal é que você não tenha mais de 15 a  
20 participantes por instrutor 

O tamanho do público é limitado para permitir que  
participantes contribuam plenamente? � � 

Veja acima. 

Os membros da audiência estão participando 
ativamente das discussões com os instrutores 
e entre si? 

� � 

Sessões de perguntas/respostas, 
atividades etc. 

O público espera usar as novas habilidades 
aprendidas durante o evento? � � 

Dramatização, cenários da vida real, 
prática e execução das habilidades 

O evento inclui uma forma de avaliar o 
conhecimento aprendido? � � 

Verificações de habilidades, testes etc. 

Você terá um método para monitorar a 
presença? � � 

Folhas de login, registro de presença 

Haverá um método para documentar o 
feedback dos participantes? � � Avaliação da sessão com perguntas, 

incluindo um local para feedback por 
escrito 

 
 
Se você respondeu "Sim" a cinco ou menos perguntas, seu evento não é considerado de treinamento e não 
deve ser informado no aplicativo Learn. 
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Assessor de Leo clube 
Anualmente: 
• Colabore com o coordenador da GLT para desenvolver um plano anual de treinamento e desenvolvimento de 

liderança para os associados Leos. Quais eventos de ensino e desenvolvimento do Lions incluirão os Leos? 
Haverá eventos de ensino e desenvolvimento exclusivos para Leos?  

• Com a opinião do coordenador da GLT, determine quais eventos de ensino e desenvolvimento exclusivos para 
Leos devem ser inseridos e visualizados no Learn antes de um evento para fins de promoção. 

• Garanta que os associados Leos estejam cadastrados no MyLCI e tenham uma identificação de associado de 
Lions International. (Guia passo a passo para reportar informações de Leos no MyLCI). Compartilhe o folheto 
Porque os relatórios são importantes com os dirigentes de clube e lembre-os de atualizar as listas de 
associados. 

 
Antes de um evento de treinamento ou ensino para Leos: 

• Forneça ao coordenador da GLT de distrito os detalhes de todos os eventos de ensino e desenvolvimento 
exclusivos para Leos que devem ser visualizados no Learn antes do evento, para fins promocionais, usando 
o Detalhes do Evento Local de Ensino e Desenvolvimento para Relatórios do Learn. 

• Certifique-se de que o organizador do evento de treinamento ou ensino para Leos colete as seguintes 
informações durante o evento:  

o O consentimento deve ser registrado no Learn usando a Formulário De Frequência E 
Consentimento Do Treinamento.  Os instrutores e participantes Leos devem assinar este 
formulário 

o Informações dos instrutores (incluindo nome completo e nº de associado) Obs.: A Formulário De 
Frequência E Consentimento Do Treinamento pode ser usada para coletar e fornecer informações 
dos instrutores. 

o Informações dos participantes usando o Modelo de upload de vários participantes de treinamento 
local do Learn. Revise as etapas 1 a 3 da guia de instruções para preencher o modelo. 
 

Depois de um evento de treinamento ou ensino para Leos: 
• Envie por e-mail os seguintes documentos para o coordenador da GLT: 

o Detalhes de todos os eventos de ensino e desenvolvimento exclusivos para Leos usando os 
Detalhes do Evento de Ensino e Desenvolvimento Local para Relatórios do Learn. 

o Preencha a Formulário De Frequência E Consentimento Do Treinamento  
o Informações dos instrutores (incluindo nome completo e nº de associado)  
o Informações dos participantes usando o Modelo de upload de vários participantes de treinamento 

local do Learn. Revise as etapas 1 a 3 da guia de instruções para preencher o modelo. 
 

Assessor de Leo clube, em caso de dúvidas ou necessidade de assistência, entre em contato com o coordenador da 
GLT. 

 
Coordenador da GLT 
Anualmente: 
• Colabore com o assessor de Leo clube para desenvolver um plano anual de treinamento e desenvolvimento de 

liderança para os associados Leos. Quais eventos de ensino e desenvolvimento do Lions incluirão os Leos? 
Haverá eventos de ensino e desenvolvimento exclusivos para Leos?   

• Com a opinião do assessor de Leo clube, determine quais eventos de ensino e desenvolvimento exclusivos 
para Leos devem ser inseridos e visualizados no Learn antes de um evento para fins de promoção. 
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Em andamento: 
• Seguindo o Guia de relatórios de treinamento local do Learn, os coordenadores da GLT são responsáveis pela 

entrada de todos  
Os eventos de ensino e desenvolvimento exclusivos para Leos no aplicativo Learn, seja como um evento futuro 
para divulgá-lo ou para fazer o relatório final. 

• Certifique-se de que o assessor de Leo clube de distrito transmita os detalhes necessários de um evento de 
ensino e desenvolvimento exclusivo para Leos, incluindo detalhes e informações dos instrutores. (Detalhes do 
Evento de Ensino e Desenvolvimento Local para Relatórios do Learn, Modelo de upload de vários participantes 
do treinamento local do Learn, Formulário De Frequência E Consentimento Do Treinamento) 

• Confirme que o assessor de Leo clube forneça as informações de associado Leo necessárias e, no formato 
correto, para reportar qualquer evento de ensino e desenvolvimento exclusivo para Leo no aplicativo Learn. 
(Exemplos: Modelo de upload de vários participantes do treinamento local do Learn, Formulário De 
Frequência E Consentimento Do Treinamento) 

• Confirme que os participantes Leos estejam cadastrados no MyLCI e tenham o nº de associado de Lions 
International.  
 

Coordenadores da GLT, para dúvidas ou assistência, entre em contato com a Equipe Regional da GAT pelo e-mail 
GAT@lionsclubs.org.  
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