
( X ) Projeto de Lei cS5\-i^ Protocolo n°: 27095 
Em: 24/06/2019 - 15:15:19

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

Dispõe sobre a inclusão dos conteúdos do Programa "Lions Quest" no programa curricular das 
escolas da rede municipal.

Art.1o Ficam os conteúdos do programa "Lions Quest”, da fundação Lions Internacional, incluídos 
no currículo do ensino fundamental das escolas da rede municipal.

Art.2o Os docentes incumbidos da aplicação do programa de que trata esta lei receberão a devida 
capacitação por parte da administração municipal.

Art.3° Esta lei entra em vigor no ano letivo subsequente ao ano de sua publicação.

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora- PSB

Carazinho ,24 de junho de 2019

Justificativa

O projeto que dispõe sobre a inclusão dos conteúdos do Programa "Lions Quest" no programa 
curricular das escolas da rede municipal.
O Lions-Quest é um programa de habilidades para vida e prevenção do uso de drogas da 
Fundação de Lions Clubs International, implementado em mais de 50 países no mundo. Seu 
objetivo primordial é unir a escola, a família e a comunidade para incentivar o desenvolvimento 
sadio das crianças e dos adolescentes, estimulando importantes habilidades, como autodisciplina, 
autoconfiança, emoções, bom senso, responsabilidade (capacidade de dizer "não" e o 
compromisso ao dizer "sim"), melhor comunicação (ouvir, falar e entender o que está sendo dito), 
boas relações com os outros (resolução de conflitos), escolhas saudáveis (prevenção ao uso de 
álcool e drogas) e o interesse pela prestação de serviços à comunidade.
Por meio do programa, as crianças são estimuladas a seguir uma educação positiva e a assumir as



• -

responsabilidades da vida numa sociedade livre estimulando a paz e tolerância.
Ao promover uma colaboração singular entre alunos, suas famílias e escolas, o programa fomenta 
o desenvolvimento de estudantes disciplinados e responsáveis que assumem um compromisso 
com suas famílias, amigos, escolas e comunidades. Segue em anexo ao projeto, material para 
apresentação do Programa aos nobres colegas. Dessa forma, o comportamento da criança tende a 
melhorar, porque ela vai conseguir trabalhar suas emoções e, também, vai assumir o compromisso 
de levar uma vida saudável e livre das drogas, que é um dos maiores focos do Programa. Diante do 
exposto, solicito o apoio dos ilustres vereadores para a aprovação do Projeto de Lei ora 
apresentado.

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora- PSB

Carazinho ,24 de junho de 2019

Sala Antônio Libório Servian, em 24 de junho de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:
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Porque os jovens de 

todo o mundo 

precisam de 

habilidades para a vida

I

O que é o Lions-Quest?“Quando os programas do 
Lions-Quest são integralmente 
implementados, eles abordam 30 
dos 40 valores necessários para 
o desenvolvimento construtivo 
dos jovens."

Lions-Quest é um programa de habilidades para vida e prevenção 
do uso de drogas da Fundação de Lions Clubs International, 
implementado em mais de 50 países no mundo. Os programas 
de Lions-Quest ensinam aos jovens as habilidades necessárias 
para o sucesso em todos os dias de suas vidas.
Estas habilidades são:

• Aprender a assumir responsabilidades
• Comunicar-se eficazmente
• Estabelecer metas
• Tomar decisões responsáveis
• Resistir à pressão para o uso de drogas ou álcool

—Dr. Peter Benson 
Presidente do Search Institute

Programas do Lions-Quest:
• Oferecem recursos de alta qualidade para as salas de aula 

aos professores e material didático de acordo com a faixa 
etária dos alunos

• Oferecem oportunidades aos estudantes para que aprendam 
habilidades para a vida e travem amizades positivas

• Envolvem a família e a comunidade no desenvolvimento de 
jovens saudáveis
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Financiamento
Os Lions clubes podem solicitar os subsídios de Quatro 
Pontos Básicos de LCIF para apoiar os esforços de 
implementação. Os subsídios dos Quatro Pontos Básicos 
podem ser usados para a tradução e adaptação dos 
materiais curriculares, condução dos workshops de 
treinamento dos professores e promoção da expansão do 
programa. LCIF também oferece o Subsídio para a 
Promoção do Lions-Quest, com valor de até US$1000, 
para ser empregado na divulgação do programa em uma 
nova área.

Programas i

i
iHabilidades para o 

desenvolvimento
!

IAtravés de uma série de unidades temáticas de ensino, 
o programa Habilidades para o desenvolvimento 
ajudará a criar um ambiente de sala de aula que 
incentiva e intensifica o aprendizado. Este programa 
para escolas primárias contém unidades temáticas 
desenvolvidas para ensinar jovens alunos a tomarem 
decisões positivas e manterem a auto-estima.
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Habilidades para a 

adolescência
Como o mais usado dos três programas de Lions-Quest 
em todo o mundo, o programa Habilidades para a 
adolescência ajuda jovens no fim do ensino básico, 
pais e professores a encararem os desafios físicos, 
emocionais, e sociais dos anos iniciais da adolescência. 
O programa desenvolve competências importantes ao 
promover atitudes sociais positivas, respeito e 
responsabilidade, servindo como um potente 
instrumento de prevenção; direcionando os jovens para 
escolhas mais saudáveis e para um estilo de vida 
distante da violência e das drogas.

Habilidades para a ação
Com um currículo escolar diferenciado para o ensino 
médio, o programa Habilidades para a ação combina 
as habilidades para o crescimento pessoal, social e de 
raciocínio com o aprendizado sobre prestação de 
serviço para ajudar os jovens a aumentar a 
autoconfiança e desenvolver complacência, manter os 
laços com a escola, engajar-se em questões da vida real 
e aprender habilidades de trabalho do século XXI. A 
flexibilidade do programa permite que seu currículo 
valioso seja implementado em escolas dos mais 
diversos lugares.
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Lions-Quest em todo 

o mundo
Impacto no mundo inteiro
Educadores de mais de 50 países foram treinados para implementar o 
Lions-Quest, fazendo deste um dos programas de habilidades mais 
usados em todo o mundo. Até o momento:

• Mais de 420,000 educadores foram certificados em diversas partes 
do mundo.

• O material já foi traduzido em 30 línguas diferentes
• Cerca de 12 milhões de jovens beneficiaram-se dos 

programas de Lions-Quest

Implementação internacional
Para iniciar a implementação em um novo país, todos os envolvidos 
( Leões, educadores, oficiais governamentais, etc.) devem avaliar os 
materiais de Lions-Quest. Muitas vezes, é necessário fazer adaptações 
culturais ou idiomáticas antes de se prosseguir com o programa piloto. 
Se o currículo estiver apropriado ao sistema escolar local, poderão ser 
escolhidos os professores e escolas para iniciar um programa piloto. 
Deve-se formar um comité de organização com todos os mais 
diretamente envolvidos, e deve-se garantir o financiamento do workshop 
para treinamento de professores.

LCIF está disponível para ajudar os Lions clubes e os demais envolvidos 
a iniciarem projetos piloto e expandirem os programas existentes. O 
Departamento do Lions-Quest pode ajudar a estabelecer um plano de 
implementação inicial e organizar a logística do workshop de 
treinamento. Em alguns casos LCIF pode também lhe oferecer 
informações sobre como o Lions-Quest se correlaciona com as 
estruturas e padrões curriculares adotados por cada país.

Treinamento e aprimoramento profissional 
de professores
Para garantir a qualidade do programa, todos os educadores têm 
que concluir um workshop de treinamento de Lions-Quest para 
estarem capacitados para ensinar o currículo. Somente os 
educadores e professores credenciados de Lions Quest 
podem obter os materiais do programa. Em alguns países, os 
professores credenciados estão qualificados para agregarem 
crédito de aprimoramento profissional ou outro tipo de 
reconhecimento. Qualquer escola individual, um clube ou distrito 
Lions ou uma entidade governamental podem patrocinar 
wokshops de Lions-Quest.
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Chaves para o 

sucesso
Não duvide de que um pequeno' 
grupo de cidadãos conscientes 
possa mudar o mundo, na verdade, 
um destes grupos foi o único que já 
conseguiu.
—MaigaretMead.antropóloga

í

Conexão com a comunidade
O Lions-Quest une a escola, a família e a comunidade para promover 
o desenvolvimento de jovens sadios e responsáveis, através do apoio 
ao aprendizado social e emocional (SEL, sigla em inglês), formação de 
caráter, prevenção de comportamentos negativos e compromisso com 
o serviço comunitário.
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Pê uma olhado nos seus colegas. Há 
pessoas que você talvez conhepa há ~; 
anos e outras com quem nunca falou. 
Quais interesses e procupapões todos 
vocês têm em comum? 0 que poderiam 
aprender uns com os outros? Que - 
atitudes poderiam tomar juntos para 
tornar o mundo um lugar melhor?
Como você poderia preparar uma * 
comunidade que se valesse do 
aprendizado em sala de aula e onde ' 
cada integrante fosse respeitado por 
ser um recurso para os demais? -

Fortalecimento do Aprendizado Social 
e Emocional
A CASEL (Colaboração para Aprendizado Acadêmico Social e 
Emocional) atribuiu uma alta pontuação na avaliação dos programas 
Lions-Quest. O Lions-Quest, uma das poucas opções de currículos 
completo de aprendizado social e emocional honrada com a mais alta 
pontuação da CASEL, proporciona um programa e metodologia que 
ajudam a criar um ambiente de aprendizado favorável, oferece práticas 
de ensino envolventes, apóia o sucesso acadêmico e fortalece a 
participação comunitária e familiar.

Ênfase no serviço
Os programas de Lions-Quest enfatizam o serviço humanitário. Os 
Lions clubes podem se envolver com as classes de Lions-Quest, 
ajudando as crianças a implementarem projetos de aprendizado de 
serviços, oferecendo aos alunos oportunidades significativas para 
participarem, contribuírem e serem reconhecidos. Os Lions clubes 
também podem servir como parceiros das escolas na implementação 
dos programas Lions-Quest, oferecendo fínancimento para os 
workshops de treinamento e materiais para os estudantes, assim como 
assistindo à escola na criação de um ambiente positivo de 
aprendizado.

Lions Quest
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 EUA
800-446-2700
www.lions-quest.org
info@lions-quest.org
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