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Introdução 
 
O objetivo deste guia é ajudar a prepará-lo para facilitar efetivamente o treinamento da 
Abordagem Global do Quadro Associativo, fornecendo importantes informações, ferramentas e 
recursos.  
 
Para obter o conteúdo do treinamento da Abordagem Global do Quadro Associativo, visite a 
webpage da Abordagem Global do Quadro Associativo para baixar os PowerPoints da sessão, 
que incluem notas detalhadas do palestrante e outros materiais de apoio. 

 
Voltar ao Índice (link)  
  

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Visão geral da Abordagem Global do Quadro Associativo 
 
Objetivos do programa: 

A Abordagem Global do Quadro Associativo foi criada para realizar as seguintes metas:  

• Rejuvenescer os distritos com novos clubes 

• Revitalizar os clubes com novos associados 

• Remotivar os associados existentes com companheirismo e serviços interessantes 

 

 

Essas metas serão alcançadas usando o seguinte processo de 4 etapas: 

• Criar uma Equipe* 

• Criar uma Visão 

• Criar um Plano 

• Criar Sucesso 

 

*Criar uma Equipe pode ser combinada com a apresentação da Visão Geral, que está disponível 

na webpage Abordagem Global do Quadro Associativo .  

 

 

Cursos no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC): 

O curso de e-learning Abordagem Global do Quadro Associativo está disponível para todos os 

Leões no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC), no Learn, usando suas credenciais da conta 

Lion Account.  

 

Muitos líderes podem já ter concluído o curso de e-learning da Abordagem Global do Quadro 

Associativo. Em caso afirmativo, os Facilitadores podem querer levar isso em consideração e 

ajustar este treinamento de acordo. 

 
 
Voltar ao Índice (link)  
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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A função do Facilitador 
 
Recomenda-se que os Leões que se formaram no Instituto de Preparação de Instrutores (FDI) e 
Leões certificados pelo Programa de Instrutor Certificado do Lions (LCIP) facilitem o 
treinamento da Abordagem Global do Quadro Associativo. Se um graduado do FDI ou Leão 
certificado do LCIP não estiver disponível, talvez você seja solicitado para servir como 
Facilitador. Abaixo está uma lista de itens que os Facilitadores que realizam este treinamento 
devem ser capazes de realizar. Mesmo que não seja obrigatório que os Facilitadores sejam 
especialistas em cada área, é importante que sejam proficientes nestas habilidades. 
 

• Fazer palestras curtas 

• Engajar os participantes em um ambiente de aprendizado interativo, realizando segmentos 
de perguntas e respostas, facilitando discussões e atividades significativas em grupo. 

• Gerenciar o comportamento dos participantes 

• Gerenciar o ambiente de treinamento e a logística da sessão  

• Usar apresentações em PowerPoint e um projetor LCD 

 

 

 

 

Materiais do Facilitador 
 
Os Facilitadores usarão as apresentações de PowerPoint da Abordagem Global do Quadro 
Associativo acompanhadas de notas dos palestrantes e este Guia de Apoio ao Treinamento, que 
foi elaborado para fornecer um plano e sugestões de instrução flexíveis para cada uma das 
sessões de treinamento.  
 
 
 
Voltar ao Índice (link)  
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Cronograma e Preparação da Sessão 
 
As páginas a seguir incluem uma visão geral, lista de materiais, destaques de tópicos e tempo 
para cada tópico. O tempo gasto em cada tópico pode ser alterado de acordo com o número de 
participantes e suas necessidades. Esta visão geral é uma prévia desta sessão, não uma 
substituição do PowerPoint desta etapa.  
 
O PowerPoint para esta sessão, que inclui notas do palestrante, está disponível na Abordagem 
Global do Quadro Associativo webpage de Lions International. 
 
 
 
Para cada sessão, você deverá acessar o seguinte equipamento audiovisual:  
 
Treinamento virtual 

• Computador com acesso confiável à Internet 

• Webcam, se o computador não tiver uma câmera incorporada 

• Fone de ouvido ou microfone externo (recomenda-se com fio) 
 
Treinamento presencial 

• Computador 

• Projetor e tela LCD 

• Flipchart e marcadores (opcional) 

• Mouse sem fio/caneta laser pointer (opcional) 
 
Se facilitar um treinamento presencial, os materiais dos participantes podem ser 
impressos em preto e branco.  
 

 
 
 
Voltar ao Índice (link)  
  

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Sessão 1: Visão geral 
 

A tabela a seguir inclui uma breve visão geral do conteúdo da apresentação e pontos 
específicos a serem destacados quando for facilitar, a quantidade aproximada de tempo gasto 
em cada seção da apresentação e a referência de slide correspondente ao conteúdo. Observe 
que alguns destaques da sessão podem não ser um componente da sessão em si, mas podem 
fornecer esclarecimentos adicionais sobre a Abordagem Global do Quadro Associativo. 
 
Objetivos de aprendizagem:   

• Compreender o propósito da Abordagem Global do Quadro Associativo 

• Revisar os componentes do processo e possíveis adaptações regionais 

 

Materiais: 

 PowerPoint da visão geral com notas do palestrante adaptáveis 
▪ O PowerPoint da visão geral está disponível na webpage da Abordagem Global 

do Quadro Associativo .  
 

VISÃO GERAL DA SESSÃO, CRONOGRAMA E DESTAQUES 

Tópico da seção 
(tempo) 

Visão geral e destaques da apresentação 
Número do 

slide 

 
Antes de iniciar a apresentação, faça breves apresentações dos 
participantes 

 

Introdução e 

evolução 

(10 minutos) 
 

Apresentação  

Comunicar a evolução da Abordagem Global do Quadro 
Associativo, seu propósito e como a Equipe Global de Ação 
apresenta e apoia regionalmente a implementação do 
processo. 

 
Destaques 

Analisar como a Abordagem Global do Quadro Associativo 
evoluiu em sua respectiva área e os sucessos que ela produziu.  

Slide 2 

Objetivos e 

definição 

(10 minutos) 

Apresentação 

Revisar as metas da Abordagem Global do Quadro Associativo. Slides 3 e 4 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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VISÃO GERAL DA SESSÃO, CRONOGRAMA E DESTAQUES 

Tópico da seção 
(tempo) 

Visão geral e destaques da apresentação 
Número do 

slide 

Definir o processo de quatro etapas e como elas podem ser 
adaptadas regionalmente para atender às necessidades da sua 
respectiva área. 

Discutir os desafios do quadro associativo dentro de sua 
respectiva área. 

Destaques 

Lembrar os participantes que o aumento de associados leva a 
mais oportunidades de serviço. 

A equipe que está sendo estabelecida em ‘Criar uma Equipe’ 
não é uma estrutura nova, mas um grupo de trabalho de Leões 
com enfoque no aumento do quadro associativo. 

Oferecer exemplos de adaptações regionais ao processo, se 
aplicável. 
 

Cronograma 

(5 minutos) 

Apresentação 

Fornecer uma visão geral histórica da Abordagem Global do 
Quadro Associativo e como ela cresceu para ser implementada 
em todo o mundo. 

 
Destaques 

Lembrar os participantes que com base no feedback recebido 
durante o teste-piloto, algumas adaptações regionais podem 
ser refletidas na implementação da Abordagem Global do 
Quadro Associativo em sua respectiva área. 
 

Slide 5 

Próximas etapas 

(5 minutos) 

Apresentação 

Destacar onde os recursos podem ser encontrados para 
aprender mais sobre a Abordagem Global do Quadro 
Associativo e orientar os participantes a revisarem as 
informações por conta própria antes da próxima sessão, Criar 
uma Equipe.  
 

 

 
Slide 6 
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VISÃO GERAL DA SESSÃO, CRONOGRAMA E DESTAQUES 

Tópico da seção 
(tempo) 

Visão geral e destaques da apresentação 
Número do 

slide 

Destaques 

Mencionar que mais informações sobre a Abordagem Global 
do Quadro Associativo podem ser encontradas no LLC, em 
Learn, usando as credenciais da conta Lion Account. 

  

Duração total: 30 minutos 

Voltar ao Índice (link)  
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Sessão 2: Criar uma Equipe 
 

A tabela a seguir inclui uma breve visão geral do conteúdo da apresentação e pontos 
específicos a serem destacados quando for facilitar, a quantidade aproximada de tempo gasto 
em cada seção da apresentação e a referência de slide correspondente ao conteúdo. Observe 
que os destaques da sessão podem não ser um componente da sessão em si, mas podem 
fornecer esclarecimentos adicionais sobre a Abordagem Global do Quadro Associativo. 
 
Objetivos de aprendizagem:   

 

• Identificar como os grupos de trabalho podem ser organizados e quem pode estar 
envolvido 

• Definir as expectativas dos membros e líderes do grupo de trabalho 

• Explicar como a Abordagem Global do Quadro Associativo pode ser aplicada a qualquer 
interesse dentro do Lions 

 

Materiais: 

 PowerPoint da visão geral com notas do palestrante adaptáveis 
▪ O PowerPoint da visão geral está disponível na webpage da Abordagem Global 

do Quadro Associativo .  
 

VISÃO GERAL DA SESSÃO, CRONOGRAMA E DESTAQUES 

Tópico da seção 
(tempo) 

Visão geral e destaques da apresentação 
Número do 

slide 

 
Antes de iniciar a apresentação, faça breves apresentações dos 
participantes 

 

Introdução  

(15 minutos) 
 

Apresentação  

Revisar a agenda e os tópicos para discussão. 
 
Comunicar a visão e a missão de Lions Clubs International. 
Discutir o que leva os participantes a se tornarem associados de 
nossa associação. 

 

Slides 2-4 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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VISÃO GERAL DA SESSÃO, CRONOGRAMA E DESTAQUES 

Tópico da seção 
(tempo) 

Visão geral e destaques da apresentação 
Número do 

slide 

Discutir o impacto que o fato de ser um Leão tem causado aos 
participantes e suas reflexões sobre nossa situação atual do 
quadro associativo. 

 

Entendendo a 

necessidade 

(10 minutos) 

Apresentação 

Revisar os totais atuais do quadro associativo globalmente e em 
sua respectiva área jurisdicional/regional. 
 
Analisar as tendências de 3 anos e comparar com o total atual 
de associados. 

 
Destaques 

Lembrar-se de destacar os totais de sua área 
jurisdicional/regional conforme exibido no slide. 

 
Oferecer exemplos de adaptações regionais ao processo, se 
aplicável. 

Slides 5 e 6 

Resultados 

anteriores 

(2 minutos) 

Apresentação 

Fornecer uma breve visão geral do progresso e resultados do 
piloto. 
 
Modificar este slide para destacar os sucessos regionais. 
 

Slide 7 

Objetivos 

(2 minutos) 

Apresentação 

Revisar as metas da Abordagem Global do Quadro Associativo. 
 
Destaques 

Lembrar os participantes que o aumento de associados leva a 
mais oportunidades de serviço. 

  

 
Slide 8 

Liderança 

(2 minutos) 

Apresentação 

Listar quais dirigentes executivos e lideranças da Equipe Global 
de Ação apoiam a Abordagem Global do Quadro Associativo. 

 

Slide 9 
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VISÃO GERAL DA SESSÃO, CRONOGRAMA E DESTAQUES 

Tópico da seção 
(tempo) 

Visão geral e destaques da apresentação 
Número do 

slide 

Destaques 

Mencionar que mais informações sobre a Abordagem Global 
do Quadro Associativo podem ser encontradas no LLC, em 
Learn, usando as credenciais da conta Lion Account. 

 

Cronograma 

(4 minutos) 

Apresentação 

Fornecer uma visão geral histórica da Abordagem Global do 
Quadro Associativo e como ela cresceu para ser implementada 
em todo o mundo. 

 
Destaques 

Lembrar os participantes que com base no feedback recebido 
durante o teste-piloto, algumas adaptações regionais podem 
ser refletidas na implementação da Abordagem Global do 
Quadro Associativo em sua respectiva área. 
 

Slide 10 

Introdução de 

Criar uma Equipe 

(3 minutos) 

Apresentação 

Definir o processo de quatro etapas e os próximos passos em 
relação ao Criar uma Equipe. 
 

Slide 11  

Áreas de enfoque 

(2 minutos) 

Apresentação 

Revisar a área de enfoque ou metas da Abordagem Global do 
Quadro Associativo e como fornecer treinamento e apoio aos 
líderes Leões os apoia. 

 

Slide 12 

Organização do 

grupo de trabalho 

(10 minutos) 

Apresentação 

Fornecer uma visão geral de alto nível de como os grupos de 
trabalho podem ser organizados para fornecer suporte a cada 
uma das áreas de enfoque. 
 
Definir quem pode ser integrante do grupo de trabalho. 
 

 
 
 

Slides 13 e 14 
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VISÃO GERAL DA SESSÃO, CRONOGRAMA E DESTAQUES 

Tópico da seção 
(tempo) 

Visão geral e destaques da apresentação 
Número do 

slide 

Destaques 

Esclarecer para 'Criar uma Equipe' que a equipe que está sendo 
estabelecida não é uma nova estrutura, mas um grupo de 
trabalho de apoio focado no aumento do quadro associativo. 
 
Lembrar os participantes que os grupos de trabalho podem ser 
organizados com base na direção do distrito e que o Líder de 
Apoio à Abordagem Global do Quadro Associativo não é um 
título oficial no MyLCI.  

Esclarecer que o grupo de trabalho pode incluir qualquer 
integrante de nível de clube a dirigentes executivos que 
tenham interesse no aumento do quadro associativo naquela 
área.  

 

Expectativas 

(10 minutos) 

Apresentação 

Definir o que se espera de cada integrante da equipe ao criar o 
grupo de trabalho. 
 

Slide 15 

Trabalho em 

conjunto 

(15 minutos) 

Apresentação 

Discutir o que leva os participantes a se tornarem Leões e como 
cada paixão pode ser traduzida em uma das quatro áreas de 
enfoque, conforme se aplica à Abordagem Global do Quadro 
Associativo. 

 
Destaques 

Fornecer um exemplo da paixão de um Leão, serviço externo, e 
aplicá-lo a uma área de enfoque para a Abordagem Global do 
Quadro Associativo.  
 
Se a maioria dos participantes for motivada pelo serviço ou 
companheirismo, fazer perguntas de acompanhamento para 
trazer à luz pensamentos mais profundos e conexões ocultas. 
 

Slide 16  

Próximas etapas 

(10 minutos) 

Apresentação 

Analisar a citação no slide. 
 

Slides 17-19 
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VISÃO GERAL DA SESSÃO, CRONOGRAMA E DESTAQUES 

Tópico da seção 
(tempo) 

Visão geral e destaques da apresentação 
Número do 

slide 

Determinar a logística para a próxima sessão, Criar uma Visão. 
 

Definir as expectativas pré-trabalho para a próxima sessão, 
Criar uma Visão 

 
Destaques 

Lembrar os participantes de revisar o curso de e-learning da 
Abordagem Global do Quadro Associativo no LLC, no Learn, 
usando suas credenciais da conta Lion Account. 

 
Considere, como Facilitador, concluir os cursos do LLC listados no 
PowerPoint para melhor responder às perguntas da próxima 
sessão e preparar exemplos de adaptações regionais conforme 
necessário. 

 

Perguntas 

(5 minutos) 

 

Fórum aberto para perguntas dos participantes  

Slide 28 

Duração total: 90 minutos 

Voltar ao Índice (link)  
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Avaliação/pesquisa 
 
A avaliação é uma parte importante de qualquer programa de treinamento. Os dados coletados 
das avaliações podem oferecer uma ideia importante sobre a eficácia do conteúdo, materiais, 
formato do treinamento, instrutores e sucesso do programa como todo.  
 
Recomenda-se que os participantes preencham a Pesquisa da Abordagem Global do Quadro 

Associativo localizada em 'Conecte-se conosco' na parte inferior da webpage da Abordagem 

Global do Quadro Associativo. 

 
Voltar ao Índice (link)  

 
 
  

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Organização da sala 
 

Se a sessão for realizada presencialmente, considere o layout da sala antes do início do 
treinamento. 
Considere:  

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

• Tamanho da sala. Assim que você souber aproximadamente as dimensões e layout da 
sala de treinamento, ficará mais fácil desenhar um diagrama de como a sala deve ser 
organizada. Esta técnica pode ajudá-lo a tomar decisões relacionadas às atividades, 
materiais e equipamentos. 

• Atividades usadas durante o treinamento. As atividades exigem um espaço específico 
e colaboração? Se este for o caso, como a sala pode ser organizada ou ajustada?  

 
 

Organização sugerida dos assentos 

Devido à natureza interativa e com base em discussão do treinamento da Abordagem Global do 
Quadro Associativo, sugerimos um arranjo de assentos "agrupados":  
 
Vantagens de um arranjo “agrupado”: 

• Ideal para aprendizes que trabalham em pequenos grupos. 

• Fácil para o instrutor interagir com grupos pequenos. 

• Oferece oportunidade de envolvimento dos participantes.  

• Proporciona liberdade de movimentos.    

 
 

 

  

 
 
 
 
Voltar ao Índice (link)          8/2022 


