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Áreas de Enfoque - Apoio à educação 

Mais de 775 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas. Isso representa 17% da 

população adulta do mundo.  

Nosso objetivo é fortalecer a capacidade das comunidades apoiarem educação básica e alfabetização, 
reduzir a disparidade de gêneros na área educacional e aumentar a alfabetização de adultos. 

COMO O ROTARY FAZ A ACONTECER 

Nós entramos em ação para capacitar educadores a fim de incentivar o aprendizado em todos os níveis.  

BOLSAS DE ESTUDO 
Nossos associados investem no futuro ao patrocinar bolsas de estudo para alunos com o potencial de 
transformar comunidades. 
TREINAMENTO DE PROFESSORES 
Nós compartilhamos conhecimentos e experiências com educadores e outros profissionais que 
trabalham com populações vulneráveis. 
ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 
O Rotary combate o analfabetismo de adultos por meio da introdução de programas comunitários de 
alfabetização.  

NOSSO IMPACTO NA ÁREA EDUCACIONAL 

Apoiamos a educação por meio de bolsas de estudo, doações e projetos em todo o mundo.  

 O Rotary possibilita coisas incríveis: 

Criação de escolas: no Afeganistão, rotarianos abriram uma escola para meninas a fim de interromper o 
ciclo de pobreza e a desigualdade social; 

Educação para adultos: associados dos Estados Unidos, em parceria com a ProLiteracy de Detroit, 
recrutaram e treinaram tutores depois de um estudo revelar que mais da metade da população adulta 
da cidade sofria de analfabetismo funcional;. 

Treinamento sobre tecnologia: após a destruição de escolas no Nepal devido a um terremoto, os 
rotarianos ajudaram a repor laptops e treinar professores sobre o uso de recursos digitais na educação. 

Treinamento de professores: na África, rotarianos forneceram eletricidade e computadores, e deram 
treinamento básico aos professores para usarem a internet e outros recursos on-line a fim de obter 
materiais de ensino. 

Saúde nas escolas: rotarianos estão fornecendo água limpa a todas as escolas do Líbano para que os 
estudantes possam ter mais saúde e, consequentemente, melhor desempenho. 

 Quando você ensina uma pessoa a ler, ela carrega esse legado pela vida inteira. Como uma onda, essa 
habilidade vai se espalhando por toda a comunidade. 

MarkWilson  
Rotariano 

Fonte: https://www.rotary.org/pt/our-causes/supporting-education 

https://www.rotary.org/pt/our-causes/supporting-education


Detalhamento de Ações: EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO: O Rotary apoia treinamentos e 
práticas para a melhoria da educação para todas as crianças e alfabetização de crianças, jovens 
e adultos.  

Propósito e metas: A Fundação Rotária capacita os rotarianos a fazerem com que as pessoas 
tenham acesso contínuo à educação básica e alfabetização ao: 1. Fortalecer a capacidade das 
comunidades de fornecerem educação básica e alfabetização; 2. Aumentar as taxas de 
alfabetização entre adultos; 3. Reduzir a disparidade entre os sexos no acesso à educação; 4. 
Apoiar estudos ligados à educação básica e alfabetização.  

Parâmetros de elegibilidade: Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de 
enfoque educação básica e alfabetização: 1. Melhoria da qualidade da educação de nível 
primário e secundário, envolvendo, quando possível, administradores educacionais locais; 2. 
Alfabetização de adultos; 3. Treinamento de professores em implementação de currículo, 
metodologias educacionais eficazes e/ou avaliação de estudantes; 4. Fortalecimento da 
educação por meio de melhores instalações e materiais escolares que complementem o 
currículo e/ou treinamento de professores; 5. Compra de carteiras escolares, desde que haja 
plano detalhado comprovando que a compra irá melhorar a educação básica e alfabetização; 
6. Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima; 7. Bolsas de pós-
graduação em programas ligados à educação básica e alfabetização.  

Atividades nas categorias abaixo não se enquadram na área de enfoque educação básica e 
alfabetização e não são elegíveis a Subsídio Global: 1. Projetos que consistam exclusivamente 
da compra de equipamentos; 2. Projetos que cubram taxas ou materiais escolares sem os 
meios para que a comunidade forneça estes itens no futuro; 3. Projetos que a comunidade não 
consegue manter depois de usados os fundos do subsídio.  

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso Subsídio 
Global é: Princípios gerais das áreas de enfoque (abril de 2016) 9 1. Sustentável – a 
comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que o Rotary Club/distrito tiver 
concluído seu trabalho; 2. Mensurável – os parceiros podem selecionar critérios padronizados 
para sua área de enfoque, constantes do Kit de Monitoramento e Avaliação para Subsídios 
Globais, ou usar seus próprios critérios para verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos; 
3. Voltado à comunidade – elaborado com base nas necessidades reais identificadas pela 
própria comunidade; 4. Alinhado a uma área de enfoque – como definido nas diretrizes.  

Elementos de bolsa de estudos de sucesso Os seguintes itens são levados em consideração na 
outorga de Subsídio Global para financiamento de bolsa de estudos: 1. Experiência de trabalho 
do candidato com educação básica e alfabetização; 2. Alinhamento do programa de estudos do 
candidato com educação básica e alfabetização. Alguns exemplos de programas incluem 
ensino, alfabetização, elaboração de currículo, ensino de crianças e adolescentes com 
necessidades especiais, administração escolar; 3. Planos de carreira do candidato em relação à 
educação básica e alfabetização. 

Fonte: 
file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/Areas_of_Focus_Policy_Statements_pt%20(1).pdf 

 


