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INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO  
BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO  
Educação básica e alfabetização é uma das seis áreas de 
enfoque do Rotary.

Sabemos que a educação básica e a alfabetização são 
essenciais para reduzir a pobreza, melhorar a saúde, 
construir a autoestima, incentivar o desenvolvimento 
econômico e comunitário e promover a paz. Considere 
estes fatos:

  Se todas as mulheres concluíssem o ensino 
primário, haveria 66% menos mortes 
maternas.1

  Uma criança nascida de uma mãe alfabetizada 
tem 50% mais chances de sobreviver após os 
cinco anos de idade.2

  Se todos os estudantes de países de baixa renda 
deixassem a escola com habilidades básicas de 
leitura, 171 milhões de pessoas poderiam ser 
retiradas da pobreza, o que equivaleria a uma 
redução de 12% na pobreza no mundo.3

O mundo está avançando nessa área. De acordo com 
um relatório de progresso de 2014 dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio da Organização das 
Nações Unidas, as taxas de alfabetização entre adultos 
e jovens estão em ascensão e a lacuna de gênero na 
alfabetização está diminuindo. Mas as necessidades 
globais urgentes continuam:

  58 milhões de crianças estão fora da escola.4

  Mesmo após quatro anos de escolaridade 
primária, 250 milhões de crianças não são 
capazes de ler e escrever.5

  781 milhões de adultos são analfabetos.6

Rotary Clubs do mundo todo 
estão entrando em ação 
para melhorar a educação 
básica e a alfabetização em 
suas comunidades. Toda 
comunidade tem necessidades e 
oportunidades diferentes para 
servir. Essa publicação tem o 
objetivo de ajudá-lo a fazer as 
perguntas certas, identificar as 
reais necessidades e causar o 
maior impacto possível com o 
tempo, a energia e os recursos 
que você tem à sua disposição.
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IDENTIFICANDO AS NECESSIDADES 
DA COMUNIDADE  
Determinar as necessidades e os recursos da sua 
comunidade é um importante ponto de partida para 
qualquer projeto comunitário. Trabalhe com as partes 
interessadas locais para completar uma avaliação das 
necessidades da comunidade. Ao incluir a comunidade 
e especialistas no assunto locais desde o início, você não 
só identificará o projeto mais adequado, como também 
garantirá o apoio e a sustentabilidade dos seus esforços. 
Consulte a publicação Ferramentas para Identificar 
as Necessidades da Comunidade para obter ideias 
sobre como conduzir as avaliações de identificação das 
necessidades comunitárias.

Entre as principais partes interessadas em um 
projeto de educação básica e alfabetização estão 
administradores e funcionários de escolas, pais e 
moradores da comunidade. Membros do gabinete ou 
do departamento de educação (local e nacional) são 
também partes interessadas importantes.

Ao conduzir uma avaliação, faça perguntas abertas para 
receber respostas além de sim e não. Concentre-se na 
identificação de oportunidades para o desenvolvimento 

de habilidades, 
e não apenas 
nos materiais 
que podem ser 
necessários. Por 
exemplo, você 
pode perguntar 
aos professores 
“Quais habilidades 
vocês gostariam 
de desenvolver?” 
ou “Quais são seus 
objetivos para os 

alunos? Como podemos ajudar vocês a alcançá-los?”. 
Você pode perguntar aos pais “Que tipo de trabalho 
vocês gostariam que seus filhos tivessem quando 
forem adultos? De que habilidades ou formação eles 
precisarão para alcançar esse objetivo?”. 

Não se esqueça dos alunos! Faça perguntas a eles como 
“Do que vocês gostam nas suas escolas?” ou “Quais 
sonhos vocês têm para suas escolas?”. Os estudantes 
gostam de se envolver com os visitantes e conhecê-los. 
Mais importante ainda, eles são aqueles que serão os 
mais beneficiados por um bom projeto. Entender o que 
eles gostam e não gostam é essencial para o sucesso do 
seu projeto.

Por fim, lembre-se de fazer um inventário dos ativos 
da comunidade, e não apenas de suas necessidades. As 
comunidades muitas vezes são capazes de satisfazer 
suas próprias necessidades sem a ajuda de terceiros. 
Às vezes, tudo o que é preciso é facilitar uma discussão 
ou reunir diferentes partes interessadas para iniciar 
o processo. Pergunte aos membros da comunidade se 
eles conhecem pessoas com habilidades específicas 
ou outras organizações que estão trabalhando com a 
comunidade para lidar com os desafios identificados. 
Saber disso pode ajudá-lo a evitar trabalho dobrado e 
permite que você se concentre nas questões que eles 
não seriam capazes de abordar sem a sua ajuda.    

Se esse é o seu primeiro projeto de alfabetização, pense 
em metas simples, a curto prazo. Após ter atingido 
esses objetivos, tenha como base o seu sucesso e 
expanda o escopo dos seus esforços para assegurar a 
sustentabilidade a longo prazo.

Evite entrar em uma comunidade 
ou escola com uma ideia do que  
é necessário. É fácil olhar ao redor 
e decidir o que você acha que uma 
comunidade precisa, especialmente 
se você vive nela ou perto dela. 
Em vez disso, escute diversas 
partes interessadas e ouça suas 
necessidades e preocupações 
diretamente.  

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
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ATENDENDO ÀS NECESSIDADES  
DA COMUNIDADE
A avaliação de necessidades da comunidade pode ter 
revelado que ela não tem necessidades significativas 
na área de educação básica e alfabetização. Se esse 
for o caso, seus esforços não foram desperdiçados. 
Na verdade, você pode ter economizado uma grande 
quantidade de tempo, energia e recursos que poderiam 
ter sido usados em um projeto que realmente não 
era necessário. E talvez sua avaliação tenha revelado 
algumas outras necessidades nas quais você pode se 
concentrar.

Se sua avaliação revelou de fato necessidades de 
educação básica e alfabetização, elas provavelmente se 
enquadram em uma ou mais das seguintes categorias:

 • Baixa alfabetização de adultos
 • Jovens fora da escola
 • Jovens com baixo desempenho na escola
 • Falta de recursos nas escolas

Examinaremos cada uma dessas grandes áreas e 
forneceremos estratégias sustentáveis e estudos de  
caso a considerar no desenvolvimento de um plano  
de intervenção.

BAIXA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

Para a maioria de nós, ler e escrever é algo tão natural 
quanto respirar. Mas imagine se você não tivesse as 
habilidades de alfabetização funcional necessárias para 
preencher uma ficha de emprego, assinar um cheque, 
compreender o boletim escolar de uma criança ou ler 
uma receita médica.

Embora o número total de pessoas analfabetas tenha 
diminuído desde 2000, 781 milhões de adultos — 15% da 
população adulta mundial — ainda não têm habilidades 
básicas de leitura e escrita. As mulheres representam 
quase dois terços dos adultos analfabetos.7

ITENS A CONSIDERAR ANTES DE 
PLANEJAR UM PROJETO

  Qual é a taxa geral de alfabetização de adultos 
na comunidade?

  Há disparidades étnicas, econômicas, de 
gênero ou outras desigualdades demográficas 
na taxa de alfabetização de adultos? Em caso 
afirmativo, quais grupos são os mais afetados?

  Converse com os beneficiários potenciais 
para saber quais obstáculos, antigos ou atuais, 
dificultaram sua alfabetização.

  O que seus beneficiários potenciais querem 
ganhar melhorando suas habilidades de 

alfabetização? Eles querem se qualificar para 
empregos melhores, aprender um idioma, 
desenvolver sua alfabetização financeira ou 
simplesmente ajudar seus filhos com os trabalhos 
escolares? Ajuste sua abordagem para atingir os 
objetivos dessas pessoas.

  Programas de alfabetização de adultos devem 
considerar as necessidades e os interesses do 
aluno e seu aprendizado anterior, bem como 
a forma como os adultos aprendem melhor. 
Sistemas altamente padronizados, tais como 
aqueles usados em escolas, geralmente não são 
apropriados para adultos.

ESTRATÉGIA: ALFABETIZAR ADULTOS 
QUE NÃO SÃO FALANTES NATIVOS DO 
IDIOMA

Em muitas comunidades, grupos que falam idiomas 
minoritários têm níveis mais baixos de alfabetização. 
Imigrantes e povos indígenas podem ser alfabetizados 
em seu idioma nativo, mas se esforçam para alcançar a 
alfabetização funcional no idioma de sua comunidade 
de residência.

Rotary Clubs em Taichung, Taiwan, estão abordando 
esse desafio oferecendo aulas de alfabetização a 
mulheres da China, do Vietnã, da Indonésia e da 
Tailândia que imigraram recentemente. As aulas 
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ESTUDO DE CASO:

OPERATION UPGRADE, ÁFRICA DO SUL

Na província de KwaZulu-Natal, o analfabetismo adulto é alto e o vírus HIV/aids é predominante. A Operation 
Upgrade (Operação Atualização), uma organização não governamental na África do Sul, tem um programa 
de alfabetização de adultos que prepara os alunos para habilidades da vida prática, como abrir uma conta no 
banco, escrever e enviar uma carta, controlar as finanças e abrir um pequeno negócio. O programa também 
inclui informações e projetos complementares relacionados ao HIV/aids e a outras questões relacionadas a 
saúde, nutrição, segurança alimentar e outras preocupações de desenvolvimento da comunidade. Os alunos 
estudam todos esses temas nas aulas de matemática e de alfabetização em zulu e em inglês. 

Vários Rotary Clubs estabeleceram parcerias 
com a Operation Upgrade para ensinar aos 
alunos adultos habilidades em leitura e escrita, 
matemática e práticas relacionadas. O programa 
inclui um componente de alfabetização em zulu 
em que os alunos aprendem a dividir frases em 
palavras, palavras em expressões e, então, em 
sílabas fonéticas, possibilitando que construam 
novas palavras com base no que aprenderam.

se concentram no desenvolvimento de habilidades 
funcionais para que elas possam se comunicar com 
seus novos amigos e vizinhos. Depois de concluir o 
programa, as alunas participam de um torneio de 
discurso para aprimorar suas habilidades recém-
desenvolvidas.

Pesquisas sugerem que, em geral, programas bem-
sucedidos de alfabetização de adultos em um segundo 
idioma:

 • Usam materiais da vida cotidiana

 • Usam métodos interativos que envolvem 
diferentes formas de aprendizagem (por 
exemplo, comunicação oral)

 • Usam idiomas nativos para esclarecer e explicar 
as tarefas da sala de aula

 • Integram o ensino de habilidades de leitura e 
escrita com a formação funcional

 • Programam as aulas em horários e locais que 
favorecem os adultos

 • Cooperam com outras organizações 
colaboradoras que atendem a comunidade que 
fala idiomas minoritários

ESTRATÉGIA: CONCENTRAR-SE NA 
ALFABETIZAÇÃO FUNCIONAL

Um adulto alfabetizado é capaz de se envolver em 
atividades que possibilitam a ele desempenhar um 
papel eficaz na sociedade. Os adultos tendem a ser mais 
motivados a aprender quando entendem os resultados 
práticos que podem obter. Adquirir habilidades de 
leitura e escrita funcional promove um senso de 
autorrealização, provê os alunos com a capacidade de 
melhorar o padrão de vida das suas famílias e também 
pode estimular os pais a desempenhar um papel mais 
ativo na educação de seus filhos.

http://www.operationupgrade.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=126
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JOVENS FORA DA ESCOLA 

Embora o número de crianças que não frequentam 
a escola tenha caído de 102 milhões para 58 milhões 
desde 1990, o progresso ficou mais lento nos últimos 
anos.8 Entre as 137 milhões de crianças que entraram 
na primeira série do ensino fundamental em 2011, 34 
milhões — cerca de 25% — provavelmente abandonarão 
suas escolas antes do último ano. Pobreza, gênero e local 
de residência são os principais fatores que mantêm as 
crianças fora da escola.9

ITENS A CONSIDERAR ANTES DE 
PLANEJAR UM PROJETO

  Você deve determinar os obstáculos reais que 
impedem as crianças de frequentar a escola 
antes de decidir quanto às intervenções 
adequadas. Os obstáculos mais comuns e 
possíveis intervenções estão listados abaixo.

Obstáculo Possíveis intervenções

Custos diretos da vida escolar (por exemplo, 
taxas escolares, uniformes, livros e 
suprimentos)

•   Formação profissional para pais e membros 
da comunidade gerarem renda

Renda perdida do trabalho ou das atividades 
das crianças 

•   Creche para irmãos/filhos

•   Horários flexíveis da escola

Falta de valor cultural à educação na 
comunidade e/ou falta de envolvimento dos 
pais no processo de educação

•   Campanhas de mídia para aumentar a 
conscientização sobre os benefícios da 
educação

•   Eventos coordenados de matrículas nas 
escolas

•   Endosso da educação (especialmente das 
meninas) por religiosos e outros líderes

•  Comitês de pais e professores

Questões relacionadas à saúde que mantêm 
as crianças doentes em casa ou cuidando de 
familiares doentes

•   Integrar programas de água e saneamento 
na escola

•   Aumentar a conscientização sobre o HIV/aids 
e outras doenças preveníveis
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ESTUDO DE CASO: 

WASH NAS ESCOLAS, GUATEMALA

As intervenções do WASH (projeto de Água, Saneamento e Higiene) nas escolas foram uma forma eficaz de 
melhorar a frequência escolar, além do desempenho escolar e a saúde das crianças. O fornecimento de água 
potável, educação sobre higiene (por exemplo, lavar as mãos) e instalações de saneamento seguras criam um 
ciclo virtuoso no qual as crianças se tornam menos suscetíveis a doenças transmitidas pela água e, portanto, 
faltam menos às aulas, frequentam a escola em um estado mais saudável e, consequentemente, têm um melhor 
desempenho escolar.

Através de um Subsídio Global, os Rotary Clubs apoiaram nove escolas primárias públicas nos arredores da 
Cidade da Guatemala colocando novas tubulações de água, melhorando a qualidade da água potável e instalando 
vasos sanitários com descarga e estações de lavagem das mãos para um melhor saneamento.

Uma professora distribui sabão aos 
estudantes durante o intervalo do almoço 
na Escola Rancho Alegre na Guatemala. 
De acordo com estudos científicos, lavar as 
mãos com água e sabão pode fazer mais 
para evitar a diarreia, morte por desnutrição 
e desidratação do que qualquer vacina ou 
intervenção médica.

ESTRATÉGIA: CONCENTRAR-SE EM 
LEVAR AS MENINAS PARA A ESCOLA

Embora a diferença de gênero nas matrículas escolares 
esteja diminuindo globalmente, ainda existem grandes 
disparidades em regiões como o Oriente Médio, sul e 
oeste da Ásia e na África subsaariana. As causas que 
impedem as meninas dessas regiões de frequentarem a 
escola incluem:

 • Atitudes culturais relacionadas ao lugar das 
meninas e das mulheres na sociedade

 • Barreiras econômicas, incluindo custo do 
transporte, mensalidades escolares e o “custo de 
oportunidade” perdido de atividades de geração 
de renda que as meninas assumem quando não 
estão na escola

 • Predominância de professores do sexo 
masculino sem formação que leve em 
consideração as questões de gênero

 • Longas distâncias entre a casa e a escola, o 
que faz surgir preocupações com a segurança 
(especialmente a ameaça de violência sexual)

 • Falta de instalações sanitárias (especialmente 
banheiros separados) nas escolas

Trabalhar para remover essas barreiras na educação 
das meninas pode pagar dividendos enormes no 
desenvolvimento global de uma comunidade: mulheres 
mais educadas tendem a ser mais saudáveis, trabalhar 
e ganhar mais, ter menos filhos e fornecer melhores 
cuidados de saúde e educação a seus filhos. Estima-se 
que alguns países perdem mais de 1 bilhão de dólares 
por ano devido à perda de produção econômica por não 
educarem as meninas com o mesmo padrão de educação 
dos meninos.

http://map.rotary.org/en/project/pages/project_detail.aspx?guid=6A2A0793-83EB-4706-9C03-D3F50A978736
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JOVENS COM BAIXO DESEMPENHO NA ESCOLA

As habilidades de leitura são a base de todo aprendizado 
futuro. No entanto, em alguns países da África 
Subsaariana, crianças com cinco anos de educação ainda 
têm 40% de chance de serem analfabetas.10 Se todos os 
estudantes de países de baixa renda deixassem a escola 
com habilidades básicas de leitura, 171 milhões de 
pessoas poderiam quebrar o ciclo da pobreza, o que seria 
equivalente a uma redução de 12% na pobreza no mundo.

ITENS A CONSIDERAR ANTES DE 
PLANEJAR UM PROJETO

  Quais são as qualificações dos professores nas 
escolas locais? Quantos alunos há em cada sala 
de aula?

  As escolas têm uma comissão composta por 
administradores, professores, pais e alunos?

  Existe uma programação adicional disponível 
aos alunos depois do período da escola?

  Professores, alunos e pais muitas vezes são os 
melhores recursos para descobrir por que os 
alunos não apresentam um bom desempenho. 
Pense na possibilidade de reservar um tempo 
para conversar com grupos de pessoas — 
administradores, alunos, professores e pais 
separadamente — a fim de descobrir os 
objetivos que eles têm para suas escolas e se 
querem desenvolver as habilidades relevantes.

  A formação do professor muitas vezes ajuda a 
melhorar o desempenho dos alunos. Em alguns 
países, os professores não podem ensinar sem 
um diploma ou certificado do Ministério da 
Educação. Em outros, eles não precisam ter 
nem mesmo um nível secundário de educação. 
E, nos cenários mais complexos, há uma 
mistura de professores com uma vasta gama de 
formação educacional. Os professores querem 
proporcionar educação de alta qualidade a 
seus alunos e geralmente são receptivos a 
oportunidades de formação. Pergunte a eles em 
qual tipo de formação estão interessados.

  Se seu clube ou distrito não tem os 
conhecimentos necessários para capacitar 
os professores, descubra se as organizações 
da comunidade fornecem treinamento a 
professores ou se há escolas conceituadas na 
comunidade com professores que poderiam 
compartilhar metodologias. 

ESTRATÉGIA: FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

Educação infantil
O número de crianças matriculadas na educação pré-
primária aumentou em 60 milhões de 2000 a 2011.11 
Uma pesquisa em educação infantil mostra resultados 
positivos na aprendizagem a longo prazo em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento.

Embora as matrículas para educação infantil 
estejam aumentando, ainda há muitas oportunidades 
disponíveis para alcançarmos um planejamento de 
qualidade superior:

 • Os governos não estão investindo tanto no 
planejamento desta educação, assim como em 
outros níveis. Como resultado, muitos países em 
desenvolvimento não têm um currículo definido 
nem os requisitos de ensino para professores 
desta área.

 • A educação infantil é mais do que apenas 
aprender o alfabeto. Os sons das letras, as 
habilidades matemáticas e cotidianas, e a 
resolução de problemas são componentes 
importantes. 

 • A educação infantil adequada aumenta a 
preparação das crianças para a escola.

 • A formação de professores e o desenvolvimento 
do programa curricular são os principais 
componentes de um projeto sustentável.

 • Para ser bem-sucedida e sustentável, a formação 
de professores precisa de acompanhamento 
a longo prazo, e não apenas de um único 
treinamento. Desenvolver a liderança local 
pode dar continuidade ao ciclo de formação de 
professores no futuro.
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ESTUDO DE CASO: 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ESCOLA PRIMÁRIA
DE INGLÊS COMO UM SEGUNDO IDIOMA

Um ambiente multilíngue pode ser um desafio para os professores, especialmente aqueles que não estão 
preparados para lidar com as necessidades linguísticas de seus alunos.

Rotary Clubs da África do Sul, do Canadá e dos Estados Unidos usaram um Subsídio Global para auxiliar  
uma equipe de formação profissional a fornecer treinamento e desenvolvimento de currículo na África do Sul. 
O treinamento foi por fim aprovado pelo Ministério da Educação da África do Sul e, desde então, foi 
implementado em todo o país.   

Professores na África do Sul se reúnem para 
um treinamento de professores ministrado 
por um membro da equipe de formação 
profissional (EFP). A EFP estabeleceu um 
programa de treinamento para ajudar os 
professores da África do Sul a trabalharem 
com alunos que falam vários idiomas, um 
desafio que pode muitas vezes impedir que 
os alunos tenham um bom desempenho 
acadêmico.

Educação primária e secundária
A escassez de professores, especialmente qualificados, 
é um enorme obstáculo para o bom desempenho de 
alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Além 
disso, salas de aula superlotadas, falta de treinamento 
regular para professores e contar com a memorização 
do tipo “decoreba” nas salas de aula pode prejudicar o 
pensamento e a aprendizagem crítica. 

O Objetivo de Desenvolvimento do Milênio para a 
educação até 2030 é que crianças de todos os lugares 
possam terminar um curso de escolaridade primária. 
Para alcançar a educação primária universal, 1,6 milhão 
de novas posições de ensino são necessárias, um terço 
delas na África Subsaariana.12 Investir nas habilidades de 
ensino dos professores atuais também é crucial.  
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FALTA DE RECURSOS NAS ESCOLAS

Muitas escolas não têm materiais suficientes ou 
adequados para facilitar o ensino e a aprendizagem. Um 
estudo na Etiópia descobriu que ter um livro didático 
aumentou a fluência de leitura oral infantil em 9,6 
palavras por minuto.13 Embora os materiais sozinhos 
não possam produzir educação de qualidade, eles 
podem desempenhar um papel importante na melhoria 
do ambiente da sala de aula.

ITENS A CONSIDERAR ANTES DE 
PLANEJAR UM PROJETO

  Permita que a demanda local — identificada 
pelas partes interessadas da comunidade — 
determine os materiais a serem fornecidos por 
seu projeto. Coletar e doar livros usados, por 
exemplo, é um gesto bonito, mas, se os livros 
forem para o idioma e/ou idade incorretos ou 
se forem culturalmente inadequados para os 
alunos que você visa atender, eles não farão 
tanta diferença. 

  Pense na possibilidade de completar a compra 
e distribuição de materiais escolares com um 
componente de formação ou capacitação em 
estratégias inovadoras para ensinar com esses 
materiais.

  Embora muitas escolas lutem para obter 
materiais de aprendizagem tradicional, 
ferramentas tecnológicas e abordagens não 
tradicionais de educação estão sendo mais 
usadas no mundo em desenvolvimento. Se seu 
clube tiver adquirido ou distribuído materiais 
tradicionais ao longo dos anos, pense em como 
você pode ampliar esse projeto para fornecer 
recursos mais recentes e mais inovadores. 
Mas tenha em mente que as novas ferramentas 
exigem treinamento novo e, mesmo em salas 
de aula com computadores, a interação entre 
professores e alunos é ainda extremamente 
importante no processo de aprendizagem.

Materiais tradicionais Recursos avançados

Quadro negro Lousa digital

Computadores de mesa Notebooks

Livros escolares, livros de história, dicionários Tablets

Carteiras escolares Mesas e cadeiras, espaços abertos para os alunos 
trabalharem

LEMBRETE: se o seu clube quer trabalhar com 
Subsídio Global, o projeto deve incluir muito 
mais do que o mero fornecimento de materiais. 
Este tipo de subsídio não financia projetos 
que consistem somente da compra e entrega 
de itens. Identifique, junto com os moradores 
da comunidade, outras atividades, como o 
atendimento de suas necessidades educacionais, 
para suplementar os itens a serem entregues.
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ESTUDO DE CASO: 

PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO NA GUATEMALA

Desde 1998, mais de 400 Rotary Clubs na Guatemala e América do Norte estabeleceram parcerias com uma 
organização sem fins lucrativos, a Cooperative for Education, a fim de fornecer livros didáticos para crianças. 
Ao longo dos anos, o programa foi ampliado para fornecer treinamento aos professores quanto ao uso dos livros 
didáticos, laboratórios de informática e treinamento adicional para professores do ensino fundamental e do ensino 
médio sobre métodos de aprendizagem envolventes. Todo treinamento capacita os professores para explorarem 
novas metodologias e fornecer informações que envolvem os estudantes com a alfabetização e tecnologia.  
Os professores de informática participam de treinamento intensivo sobre manutenção, desenvolvimento do 
programa curricular e abordagens recentes para envolver os alunos. 

Como parte do Projeto de alfabetização na 
Guatemala, as escolas recebem o primeiro 
conjunto de livros didáticos graças a um 
subsídio do Rotary. Ao longo de cinco anos, 
os estudantes pagam pelos livros didáticos 
uma taxa de aluguel que é colocada em 
um fundo rotativo. Depois de cinco anos, 
a escola pode comprar um novo conjunto 
de livros com o dinheiro do aluguel que 
coletaram. Foto: cortesia da Cooperative  
for Education.

ESTRATÉGIA: AMPLIAÇÃO DE 
PROJETOS

Fornecer materiais como dicionários, mesas e livros 
didáticos certamente é de grande ajuda para qualquer 
escola em necessidade. Ver uma criança que nunca teve 
esses materiais recebê-los pela primeira vez é muito 
emocionante e provoca um sentimento de realização 
impressionante. Mas e quando chega a hora de ver se  
algo mais pode ser feito? 

Maneiras de ampliar

 • Se seu projeto dá a uma criança um livro 
por mês, transforme-o em uma iniciativa 
de alfabetização familiar. Forneça ideias e 
atividades para as famílias lerem juntas e 
aumente o nível de alfabetização de todos os 
envolvidos.

 • Amplie um projeto de doação de dicionários 
para um programa de escrita após o horário da 

escola. Faça com que os professores ensinem 
aos alunos como usar seus dicionários e 
escrever histórias. No final do ano, realize 
um evento para a comunidade onde os alunos 
possam mostrar seu trabalho.

 • As escolas locais que receberam carteiras 
ou bancos escolares podem ser favorecidas 
ao ensinarem os professores sobre o uso do 
espaço para envolver as crianças. Nem todas 
as crianças aprendem bem se permanecem 
sentadas o dia todo. Muitas se beneficiam da 
aprendizagem interativa e em movimento. Essa 
forma de treinamento de supervisão da sala de 
aula pode melhorar a aprendizagem para muitos 
estudantes.

 • Seu clube doa computadores a escolas? 
Fale com os professores sobre como usar 
computadores como ferramentas de ensino 
eficaz e avalie se eles têm interesse em receber 
treinamento.
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LEITURA RECOMENDADA
Baixe as publicações a seguir em www.rotary.org/pt.

Guia sobre as Áreas de Enfoque do Rotary
Visão geral das seis áreas de enfoque do Rotary com 
exemplos de projetos.

Ferramentas para Identificar as Necessidades 
da Comunidade
Uma compilação de oito ferramentas para ajudar os 
Rotary Clubs a conduzir a identificação de necessidades 
da comunidade

Seis passos para a sustentabilidade
Visão geral sobre como planejar projetos sustentáveis.

Manual sobre Gerenciamento de Subsídios
Guia para a realização de um projeto de Subsídio Global.

RECURSOS
Encontre informações sobre os recursos a seguir em www.rotary.org/pt.

Cadre de Consultores Técnicos
Grupo de rotarianos voluntários que fornecem 
orientações e conhecimentos técnicos a rotarianos que 
planejam e realizam projetos de subsídios do Rotary.

O ciclo do projeto
Melhores práticas para a seleção de projetos, 
localização de recursos, trabalho com parceiros, 
implementação e avaliação de projetos, etc.

Grupos Rotarianos em Ação
Grupos autônomos de rotarianos e outras pessoas 
especializadas em uma determinada área, como 
recursos hídricos e saneamento, que compartilham 
seus conhecimentos, colaborando com clubes e 
distritos em projetos.

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário
Grupo de não rotarianos que compartilham nosso 
compromisso de servir através do planejamento e 
execução de projetos em suas comunidades e que 
apoiam os projetos locais de Rotary Clubs.

Subsídios do Rotary
Recursos financeiros concedidos pela Fundação 
Rotária a Rotary Clubs e distritos que apoiam uma 
ampla variedade de projetos humanitários, bolsas 

de estudos e treinamento. Os subsídios Distritais 
financiam atividades de curto prazo e pequena escala. 
Os subsídios Globais apoiam atividades internacionais 
maiores dentro das áreas de enfoque do Rotary que 
tenham resultados sustentáveis e mensuráveis.

Rotary Ideas
Ferramenta de crowdsourcing do Rotary, onde os clubes 
podem compartilhar seus planos de projeto, encontrar 
parceiros e solicitar financiamento, materiais e ajuda 
de voluntários para seus projetos. Os visitantes do site 
podem procurar projetos que necessitam de assistência, 
conectar-se com os organizadores do projeto e fazer 
contribuições.

Rotary Showcase 
Ferramenta on-line do Rotary que permite aos clubes 
compartilharem seus projetos e trocarem ideias com 
pessoas do mundo todo. 

Equipe de formação profissional
Grupo de profissionais que viajam para outro país 
para ensinarem os profissionais locais sobre um 
determinado campo ou para aprenderem mais sobre 
suas próprias áreas. 

http://www.rotary.org/pt
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/589
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/638
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/673
http://www.rotary.org/pt
https://www.rotary.org/myrotary/pt/cadre-technical-advisers
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/develop-projects/lifecycle-project
http://www.rotary.org/pt/actiongroups
http://www.rotary.org/pt/rcc
http://www.rotary.org/pt/rcc
http://www.rotary.org/pt/grants
http://ideas.rotary.org/
http://www.rotary.org/showcase
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/9526


GLOSSÁRIO
Alfabetização
A capacidade de ler, escrever, envolver-se no pensamento 
crítico, compreender a comunicação falada e não verbal e 
usar símbolos dominantes apropriadamente.

Alfabetização funcional
A capacidade de ler e escrever com o objetivo de 
conduzir tarefas diárias da vida pessoal e profissional.

Ampliação
O processo de melhoria da abrangência, do impacto e  
da sustentabilidade de um projeto. 

Crianças fora da escola
Qualquer criança que:

 • Não tem acesso a uma escola em sua 
comunidade
 • Não está matriculada, apesar da disponibilidade 

de uma escola
 • Está matriculada, mas não frequenta a escola
 • Abandona o sistema de ensino

Desenvolvimento da educação infantil
Teoria educacional relacionada ao ensino de crianças 
até os oito anos de idade.

Educação básica
A gama de atividades educativas que ocorrem em 
contextos formais e informais para atender às 
necessidades básicas de aprendizagem até a conclusão 
do ensino médio ou equivalente.

Habilidade matemática
A capacidade de identificar e aplicar conceitos 
numéricos simples, incluindo a compreensão 
da matemática fundamental (adição, subtração, 
multiplicação e divisão).

Identificação de necessidades da comunidade
O processo de analisar os pontos fortes, as fraquezas, 
os ativos, as lacunas e as necessidades de uma 
comunidade a fim de determinar quais questões devem 
ser abordadas, os recursos existentes para lidar com as 
lacunas identificadas e a melhor solução para tratar das 
necessidades identificadas.

Organização colaboradora
Qualquer organização respeitável ou instituição 
acadêmica que fornece experiência, infraestrutura, 
promoção, formação, educação ou outro tipo de apoio a 
uma iniciativa humanitária.

Organização não governamental (ONG)
Um grupo sem fins lucrativos, principalmente 
independente do governo, organizado em nível local, 
nacional ou internacional e que lida com serviços 
humanitários e outras questões em apoio ao bem comum.

Sustentabilidade
A capacidade de gerenciar um projeto ou programa  
por conta própria, sem o apoio do Rotary.  
A sustentabilidade é frequentemente usada como  
uma medida de eficácia a longo prazo do projeto.

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org 618-PT—(715)
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