A Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido.
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ALFALIT
Somos uma organização educacional comprometida em promover a alfabetização entre as pessoas
mais necessitadas do mundo.
A Alfalit Internacional é uma organização sem fins lucrativos que desde 1961 já alfabetizou mais de 7 milhões
de pessoas em todo o mundo e serve 22 países com o
seu Programa de Alfabetização de Adultos, Educação
Básica, Nutrição e Desenvolvimento Comunitário.
A metodologia e material educacional da Alfalit já foram
reconhecidos duas vezes pela UNESCO, em 1983 e 1992.
O 1º Prémio da Alfabetização Mundial foi entregue à
Alfalit do Perú em 1983, onde foi referenciada a qualidade
e a originalidade dos seus materiais didácticos e programa de leitura complementar e em 1992 a Alfasic da Guatemala recebeu um reconhecimento especial da UNESCO em Sevilha, Espanha. CONTINUA NA PAGINA. 2

PLANO EDUCACIONAL
Até há bem pouco tempo atrás, nunca houve interesse na educação de adultos. Pensava-se que aprender a ler era
somente para as crianças. O Dr. Laubach foi quem despertou a consciência dos povos e nações em favor dos analfabetos.
Foi no calor desse despertar que surgiu a Alfalit.
Contudo, a Alfalit não tardou a descobrir que a alfabetização não é nada mais do que o começo. Se o ensino ficar por
aqui, somente se consegue um pouco. Por isso, a Alfalit tem um programa de “Ensino Básico” em que se propõe alcançar
as seguintes metas educacionais:
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