PROJETO CARTAZ SOBRE A PAZ
LIONS CLUBE NOVA HARTZ
APRESENTAÇÃO: O Projeto Cartaz sobre a Paz consta da elaboração de cartazes
sobre o tema, no Concurso Internacional do Cartaz Sobre a Paz, promovido por Lions
Clube Internacional. O trabalho selecionado será utilizado na confecção e venda de
camisetas com a estampa, na frente, do cartaz vencedor, constando também o tema
do concurso, os dados do aluno que o confeccionou, e da escola em que estuda; nas
costas o Logo de Lions com a identificação do Clube; em uma manga a logomarca do
patrocinador, e no ano do centenário de Lions, na outra manga a logo do centenário.
Noite de Premiação dos participantes do Concurso, incluindo também palestra sobre o
tema do cartaz e apresentações artísticas pelos alunos das escolas participantes.
OBJETIVO: Participar do concurso Internacional do Cartaz Sobre a Paz de Lions Clube
Internacional e expandir o projeto para aumentar a divulgação e repercussão do tema
“PAZ” junto aos estudantes e a comunidade em geral assim como a Movimento
Leonistico. Arrecadar fundos para as campanhas do Clube.
PÚBLICO ALVO: Toda a Comunidade, com foco especial aos alunos de nossas
escolas.
ESTRATÉGIA DE AÇÃO: Seguimos as seguintes etapas:
a) Visita as escolas informando sobre o projeto, explicando todas as etapas, desde o
concurso do Cartaz Sobre a Paz, com suas etapas (local, Distrital, Multi Distrital e
Internacional), suas premiações e locais e cerimônias de entrega.
b) Após a adesão das escolas, visitamos todas as salas de aula nas quais estudam
alunos de 11 a 13 anos, acompanhados de um representante da escola, explanando
aos alunos sobre o Movimento Leonístico desde o nível de Clube até Internacional e
sobre o Concurso do Cartaz Sobre a Paz com todas as suas etapas e premiações,
ressaltando sempre que, para nós, o mais importante não é a premiação em si, mas o
fato de a partir desse momento mais pessoas estarem falando e pensando sobre a paz,
criando assim uma onda de PAZ no mar de violência que nos circunda.
c) Entregamos para cada escola 15 cartolinas do tamanho oficial do concurso, assim
como 15 fichas de inscrição para alunos participantes. As escolas realizam uma pré
seleção dos cartazes apresentados pelos alunos, nos repassando 15. Algumas escolas
usam a elaboração do cartaz como tema para todos os alunos, não importando a idade.
d) Convidamos a comissão julgadora, tradicionalmente formada pela(o) secretaria(o)
de educação do Município, uma artista plástica, representante da comunidade e
representantes dos 3 maiores patrocinadores das camisetas.
e) Após o prazo estipulado, normalmente 30 dias, recolhemos os cartazes junto às
escolas.
f) Realizamos a escolha dos 3 melhores cartazes, pela comissão julgadora, cujos
membros são instruídos sobre os ítens a serem levados em conta no julgamento,
sendo que somente no primeiro colocado é divulgado, os outros dois serão conhecidos
apenas na noite de premiação.
g) Divulgamos o vencedor ao aluno , na escola, e na imprensa e redes sociais.

h) Encaminhamos o Cartaz vencedor para o Distrito.
i) Encaminhamos a confecção de 2 ou 3 camisetas com a estampa do cartaz vencedor
para serem apresentadas aos potenciais patrocinadores
i) Visitamos potenciais patrocinadores para angariar verbas para a confecção das
camisetas, explicando todos os detalhes do projeto e recebendo o seu logo a ser
aplicado nas camisetas patrocinadas.
k) Realizamos o pedido das camisetas, elaborando uma grade de tamanhos baseada
na experiência de venda dos anos anteriores.
l) Recebemos as camisetas e apresentamos a cada patrocinador a camiseta com seu
logo e oferecendo para aquisição. Alguns patrocinam e adquirem totalmente ou
parcialmente as camisetas patrocinadas.
m) Realizamos a venda das camisetas junto a comunidade, que atualmente já
aguarda a venda das mesmas.
n) Verificamos junto as escolas a apresentação artística que realizarão na noite de
premiação.
o) Divulgamos na imprensa, redes sociais, escolas e patrocinadores a noite de
premiação, que já foi informada a escolas e patrocinadores quando do convite para a
participação no projeto.
p) Em Novembro, normalmente no Dia Mundial de Ação de Graças, realizamos a Noite
de Premiação, com a participação de toda a comunidade:
1) Abertura e explanação sobre Lions desde o Clube sua vida e suas
atividades ate Lions Internacional, sua trajetória e atividades em todos os
níveis.
2) Premiação dos 3 primeiros colocados: recebem um valor financeiro, uma
camiseta da campanha e um certificado;
3) Entrega de certificados de participação a todos os alunos participantes,
assim como as escolas, os(as) diretores(as) e os(as) coordenadores(as) do
projeto junto as escolas.
4) Palestra com o mesmo tema do Concurso do cartaz sobre a Paz.
4) Palestra e depoimentos de membros do grupo de Narcóticos Anônimos
sobre a prevenção e o uso de drogas, visando a conscientização e prevenção
do uso de drogas.
5) Apresentações artísticas pelos alunos das escolas participantes
6) Encerramento.

