
ATIVIDADES DE SERVIÇO 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 O que significa os diferentes status? 
 

 Onde devo reportar os fundos angariados por meio de uma atividade de 
serviço? 
 

 Como posso remover/deletar uma atividade de serviço? 
 

 Como posso editar uma atividade de serviço ou uma atividade 
reportada? 
 

 Como posso salvar uma atividade de serviço como rascunho? 
 

 Como posso encontrar as atividades de serviço? 
 

 Como faço para criar atividades de serviço recorrentes? 

O que significa os diferentes status? 

Existem três opções de status para cada atividade: 

1. Ativa - atividades que vão acontecer ou já aconteceram. 
2. Reportada - atividades passadas que foram reportadas. 
3. Finalizar Rascunho - atividades que não foram criadas ou finalizadas. 

Onde devo reportar os fundos angariados por meio de uma atividade de 
serviço? 

Atualmente não há um campo para reportar os fundos angariados por meio de 
uma atividade de serviço.  Contudo, você pode adicionar uma anotação na 
descrição da atividade que inclua o valor dos fundos angariados. 

Como posso remover/deletar uma atividade de serviço? 

O MyLion permite que os Leões deletem qualquer atividade de serviço que 
tenham criado. 

 Faça o login no MyLion e selecione Minhas Atividades. 
 Selecione a atividade que deseja deletar. 
 Na descrição da atividade, selecione o botão Deletar Atividade. 
 A seguinte mensagem aparecerá “Tem certeza que deseja remover esta 

atividade?” 
 Selecione Sim. 
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Como posso salvar uma atividade de serviço como rascunho? 

Para salvar uma atividade como rascunho: 

 Selecione o x localizado no canto superior direito.  
 Você será solicitado a Salvar A Atividade ou Deletar Esta Atividade. 
 Salvar A Atividade vai salvar a atividade atual como rascunho. 
 Para retomar à edição, selecione a atividade em Minhas Atividades. 

Como posso encontrar as atividades de serviço? 

Para encontrar atividades de serviço: 

 Faça o login no MyLion para web. 
 Selecione Minhas Atividades. 
 Utilizando a barra de busca, digite o nome da atividade. 
 Você vai ver as atividades que criou. 
 Você terá a opção de visualizar as atividades por: 
 Clube 
 Distrito 
 Distrito Múltiplo 
 Área Jurisdicional 
 Todos os Lions Clubes 

 O filtro pode ser aplicado para restringir os resultados da pesquisa. 

Como faço para criar atividades de serviço recorrentes? 

Os Leões não podem criar atividades de serviço recorrentes.  Você terá de 
criar uma nova atividade cada vez que ela acontecer. 

 

 

 

 

 


