
OFEREÇA INSTRUÇÕES
•	 Faça um passeio com seu clube a um estabelecimento de reciclagem e gestão de resíduos.

IDEIAS PARA PROJETOS
MEIO AMBIENTE

AÇÃO // INICIANTE
•	 Plante árvores. Consulte as autoridades 

ambientais locais para determinar o tipo e número 
de árvores necessárias e o local para o plantio.

•	 Reúna-se mensalmente como um clube e limpe 
uma praia, área comunitária ou beiras de estradas.

•	 Realize um concurso de fotografia com a temática 
ambiental em uma escola local. Conceda ao 
vencedor uma árvore plantada em sua honra 
como prêmio ou outra forma ecológica de 
reconhecimento. 

•	 Desafie todos os Leões do seu clube ou distrito 
a adotarem pelo menos um hábito ecológico na 
rotina diária. Inspire os outros, compartilhando a 
sua atitude ecológica na mídia social.  Os hábitos 
podem incluir:

	− Uso de garrafa de água ou caneca de café 
reutilizáveis ao invés de descartáveis.

	− Mudar para lâmpadas que economizem energia.

	− Definir um limite de tempo para banho, reduzindo 
o consumo de água.

•	 Desenvolva uma Folha de Dicas para uma Vida 
Ecológica e compartilhe eletronicamente com 
membros da comunidade ou da sua rede de 
contatos.

•	 Reconheça uma organização local ou um líder da 
comunidade pelos seus esforços para proteger o 
meio ambiente. 

•	 Calcule o seu rastro de carbono com uma 
calculadora online. Se o seu rastro for maior do 
que você gostaria, compre créditos de carbono 
que sejam Certificados como Padrão Ouro e reúna 
ideias sobre maneiras pelas quais você pode 
diminuir o seu teor de carbono.

•	 Voluntarie-se junto aos serviços dos parques locais 
para fazer a manutenção das trilhas. Você ajudará 
a proporcionar acesso a mais pessoas e desfrutará 
da natureza!

•	 Participe das "Segundas sem carne", ou não coma 
carne um dia por semana.

•	 Recolha celulares usados e os doe para pessoas 
carentes.

AÇÃO // INTERMEDIÁRIO
•	 Lidere uma caminhada pela natureza 

depois da escola para jovens 
estudantes. Incentive-os a fazer 
comentários e perguntas e, depois, 
peça que façam um desenho sobre 
a experiência que tiveram.

•	 Realize uma sessão comunitária 
para assistir um filme ou 
documentário sobre o meio 
ambiente.

•	 Economize água inspecionando 
casas e a comunidade, a procura 
de vazamentos em pias, torneiras 
públicas ou bebedouros. Contate as 
autoridades responsáveis se forem 
necessários reparos.

•	 Trabalhe com funcionários 
municipais para pintar placas de 
"não deposite lixo" perto das áreas 
de drenagem das estradas.

•	 Identifique onde reciclar itens 
tóxicos e compartilhe/anuncie a 
programação dos dias de coleta.

•	 Organize uma competição de mural 
ambiental. Pinte a obra de arte do 
vencedor em uma área apropriada 
para embelezar a sua comunidade 
e promover a conscientização 
ambiental.

•	 Realize uma campanha comunitária 
de reciclagem, onde as pessoas 
doem itens moderadamente usados 
para instituições de caridade.

•	 Compartilhe uma refeição com os 
alunos da escola local. Depois, 
ensine-os a separar o lixo e 
recicláveis. 

AÇÃO // AVANÇADO
•	 Crie um jardim demonstrativo ou 

terreno com paisagismo feito com 
espécies de plantas nativas para 
incentivar a recuperação do habitat 
natural local e conservação da água. 

•	 Patrocine um programa de 
treinamento de pequenos 
agricultores para elaborar 
fertilizantes e pesticidas orgânicos. 

•	 Produza um programa mensal sobre 
a natureza na estação de rádio 
pública local. Apresente temas 
ambientais de interesse local, 
entreviste ativistas ambientais da 
sua comunidade e promova os 
projetos ambientais do Lions.

•	 Realize um debate público sobre 
questões ambientais controversas 
na sua comunidade. Repasse 
os resultados às autoridades 
governamentais.

•	 Faça uma parceria com um 
carpinteiro local (ou assista um 
tutorial para fazer você mesmo) 
para construir um barril coletor de 
chuva.  Depois, faça um treinamento 
com membros da comunidade para 
promover o uso dos barris para 
regas e irrigação.

•	 Organize um programa de 
incentivo de transporte alternativo 
na comunidade para promover 
caminhadas, ciclismo, transportes 
públicos e caronas.

•	 Trabalhe com escolas locais para 
estabelecer um programa de 
compostagem e hortas escolares 
orgânicas para melhorar a qualidade 
da merenda escolar e reduzir o 

desperdício.
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