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Proteção ao
meio ambiente

Proteção ao
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25 Ideias para projetos
sobre o Meio Ambiente

25 Ideias para projetos
sobre o Meio Ambiente

1.

Desenvolver uma campanha de conscientização sobre
questões ambientais.

1.

Desenvolver uma campanha de conscientização sobre
questões ambientais.

2.

Plantar árvores ou um jardim comunitário.

2.

Plantar árvores ou um jardim comunitário.

3.

Ajudar a construir um sistema de água potável.

3.

Ajudar a construir um sistema de água potável.

4.

Realizar seminários sobre práticas simples de
“Proteção ao Meio Ambiente”.

4.

Realizar seminários sobre práticas simples de
“Proteção ao Meio Ambiente”.

5.

Organizar um “flash mob” de limpeza, um mutirão para
recolher o lixo de um lugar específico por um tempo
determinado (como por 30 minutos).

5.

Organizar um “flash mob” de limpeza, um mutirão para
recolher o lixo de um lugar específico por um tempo
determinado (como por 30 minutos).

6.

Organizar um mutirão de limpeza de praia ou beira
de rios.

6.

Organizar um mutirão de limpeza de praia ou beira
de rios.

7.

Fazer parceria com autoridades locais na área
ambiental para salvar animais, florestas e mananciais
em extinção.

7.

Fazer parceria com autoridades locais na área
ambiental para salvar animais, florestas e mananciais
em extinção.

8.

Organizar um dia comunitário para ir de bicicleta ao
trabalho ou à escola.

8.

Organizar um dia comunitário para ir de bicicleta ao
trabalho ou à escola.

9.

Organizar um evento de reciclagem aberto a toda
a escola.

9.

Organizar um evento de reciclagem aberto a toda
a escola.
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10. Conduzir projetos de limpeza abertos à comunidade.

10. Conduzir projetos de limpeza abertos à comunidade.

11. Despertar a conscientização sobre os benefícios de
“pensar verde”.

11. Despertar a conscientização sobre os benefícios de
“pensar verde”.

12. Remover detritos de trilhas naturais.

12. Remover detritos de trilhas naturais.

13. Homenagear um líder ambiental da sua localidade.

13. Homenagear um líder ambiental da sua localidade.

14. Organizar uma campanha de reciclagem de baterias,
celulares e computadores.

14. Organizar uma campanha de reciclagem de baterias,
celulares e computadores.

15. Patrocinar um acampamento campestre para ensinar
aos jovens sobre a importância da preservação
ambiental.

15. Patrocinar um acampamento campestre para ensinar
aos jovens sobre a importância da preservação
ambiental.

16. Patrocinar um programa de treinamento de
preservação ambiental em parceria com autoridades
municipais de parques e florestas para os residentes.

16. Patrocinar um programa de treinamento de
preservação ambiental em parceria com autoridades
municipais de parques e florestas para os residentes.

17. Trabalhar junto à escola local para organizar concursos
que desafiem os alunos a serem criativos na soluções
de problemas ambientais.

17. Trabalhar junto à escola local para organizar concursos
que desafiem os alunos a serem criativos na soluções
de problemas ambientais.

18. Trabalhar como voluntário em um centro de reciclagem.

18. Trabalhar como voluntário em um centro de reciclagem.

19. Organizar um mutirão de limpeza de estradas.

19. Organizar um mutirão de limpeza de estradas.

20. Fazer a limpeza de um parque ou playground.

20. Fazer a limpeza de um parque ou playground.

21. Diminuir o consumo de resíduos plásticos da sua
comunidade, incentivando os outros a usar garrafas de
água e sacolas reutilizáveis.

21. Diminuir o consumo de resíduos plásticos da sua
comunidade, incentivando os outros a usar garrafas de
água e sacolas reutilizáveis.

22. Incentivar o clube a participar do concurso de
Fotografia do Meio Ambiente de LCI.

22. Incentivar o clube a participar do concurso de
Fotografia do Meio Ambiente de LCI.

23. Realizar uma sessão de cinema para a comunidade e
mostrar um filme/documentário ambiental para
conscientizar as pessoas.

23. Realizar uma sessão de cinema para a comunidade e
mostrar um filme/documentário ambiental para
conscientizar as pessoas.

24. Coletar roupas dos membros da comunidade e doá-las
para um abrigo local.

24. Coletar roupas dos membros da comunidade e doá-las
para um abrigo local.

25. Plantar um jardim comunitário sustentável.

25. Plantar um jardim comunitário sustentável.
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