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Olá, Jovem!

Você está recebendo o manual de orientação do Projeto Ryla. Nele, você conhecerá um pouco mais 
sobre o projeto, quem pode participar, os procedimentos para inscrição, os critérios de avaliação, o 
cronograma e a premiação.
O Projeto Ryla é uma importante oportunidade para o desenvolvimento de habilidades de liderança e 
cidadania, uma vez que, incentiva ações que impactem positivamente na comunidade na qual você está 
inserido e a sociedade como um todo.

E aí? Preparado para fazer a diferença?

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards - é um Prêmio de Liderança Juvenil promovido pelo Rotary 
Club, que busca desenvolver nos adolescentes e jovens a capacidade de liderança e cidadania, bem 
como promover o crescimento pessoal.
O RYLA foi lançado em 1959 em Queensland, na Austrália. Surgiu como um festival de jovens organizado 
em honra da visita da Princesa Victoria. Tendo por base a convicção de que os rotarianos observam 
potencial nos jovens, o projeto passou a oferecer às novas gerações oportunidades de se estabelecerem 
como líderes e desenvolverem suas habilidades. Adotado oficialmente pelo Rotary Internacional em 
1971, esse excelente programa beneficia Rotary Clubes e distritos em todo o mundo

O que é o Ryla01.

O Espro acredita e investe no RYLA como um projeto que visa incentivar os adolescente e jovens, 
promovendo oportunidades de discutirem, aprenderem e praticarem habilidades de liderança e 
cidadania. A cada edição, os adolescentes e jovens de diversas regiões do Brasil são selecionados e 
avaliados por uma banca julgadora.
As atividades são coordenadas e orientadas por profissionais do ESPRO, que estimulam a participação 
do maior número de adolescente e jovens da instituição. Esse projeto reforça a preocupação constante 
em valorizar todo o potencial e talento dos seus Aprendizes.

O RYLA está aberto a todos os adolescentes e jovens que tenham entre 14 e 23 anos, ativos no programa 
de Socioaprendizagem do Espro, e que demonstrem capacidade de liderança. Para participação no 
evento é importante que o jovem esteja ativo em todas as fases do cronograma, portanto, somente 
jovens ativos até o mês de dezembro de 2021 estarão elegíveis para participação. 
O Projeto o ajudará a descobrir seu potencial e desenvolver as habilidades necessárias para ser um líder 
em sua comunidade, profissão e em sua vida.

O Espro e o Ryla 02.

Quem pode participar03.

As inscrições deverão ser realizadas a partir de 04/10, por meio do link: 
https://pt.surveymonkey.com/r/KLQT5JB

Para a inscrição, você deverá elaborar um texto com o tema: “ Por que devo ser escolhido para participar 
do Ryla 2021? ” que será avaliado por uma banca julgadora.

Inscrições e processo de participação 04.



Os adolescentes e jovens selecionados para participar do Ryla 2021 devem demonstrar, 
através do texto, capacidade de liderança podendo utilizar a criatividade para elaborar uma poesia, uma 
música ou uma reflexão sobre o tema.

Serão considerados critérios de avaliação: 
• Texto com no máximo 15 linhas
• Ativos no programa de aprendizagem até dezembro de 2021
• Criatividade e originalidade
• Adequação ao tema exigido
• Clareza e organização de ideias
• Ortografia, acentuação, pontuação e concordância
• Apresentação estética

Para o Ryla 2021, serão selecionados 40 aprendizes de todos os polos e filiais do Espro. 

Seleção dos participantes05.

Os jovens vencedores que tiverem seus textos selecionados participarão de um workshop sobre 
liderança, com palestras com profissionais renomados.
O workshop será realizado através da plataforma Zoom, no dia 20 de novembro, sábado, das 09:00 às 
17:00 hs. O link será enviado após a seleção dos participantes.

Durante o workshop RYLA, os adolescentes e jovens terão a oportunidade de:
• Desenvolver a capacidade de liderança e o caráter
• Entrar em contato com uma variedade de assuntos e pessoas
• Conhecer líderes comunitários atuantes
• Aumentar seus conhecimentos e habilidades profissionais 

Além disso, os jovens vencedores serão contemplados com o Kit Jovem Espro contendo:
• Camiseta (uso obrigatório durante o workshop)
• Mochila
• Fone
• Squeeze

Premiação06.

Cronograma07.
ETAPA ATIVIDADE PERÍODO

1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

5ª etapa

6ª etapa

7ª etapa

4ª etapa

Divulgação  

Inscrição no processo seletivo 

Entrega do texto no link de inscrição 

Avaliação da banca julgadora ApresentaçãopaBanca julgadora     25/10 a 05/11

Divulgação dos vencedores  

Envio do Kit  Jovem Espro 

Participação do Workshop RYLA 

04/10 a 19/10

04/10

Até 22/10

 09/11

09/11 a 19/11

20/11


