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Investir com intenção 

• Garanta um equipamento de informática apropriado, como um 
computador pessoal ou tablet, antes do início do seminário. 

• Use equipamentos e recursos da plataforma de treinamento, como 
áudio e vídeo, para participar integralmente de todos os aspectos 
do treinamento.  

• Revise os guias do usuário da plataforma virtual e o manual do 
participante antes do início das sessões virtuais ao vivo e mantenha-
os acessíveis.  

• Planeje continuar usando este equipamento a seu favor no 
desempenho das suas funções como governador de distrito.  

Comunicar-se com competência 

• Verifique e-mails diariamente para mensagens de Lions International 
e responda conforme solicitado. 

• Faça perguntas ao seu líder de grupo sobre qualquer assunto 
relacionado ao seu treinamento ou preparação para servir como 
governador de distrito.  

• Participe dos fóruns de discussão por e-mail e mídia social com seus 
colegas DGEs para trocar ideias e melhores práticas durante e após 
o seminário. 

Participar com empenho  

• Aprofunde-se nos assuntos e estude os materiais atribuídos. 

• Conclua todas as tarefas preliminares conforme programado para 
estar preparado para as sessões virtuais ao vivo.  

• Conclua o currículo da sessão completando todas as tarefas 
posteriores conforme direcionado para reforçar o seu aprendizado.  
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Aplicar de forma apropriada 

• Escreva como você planeja aplicar as habilidades de liderança que 
aprendeu (o quê, com quem, quando, onde, por que e como).  

• Discuta, com outros líderes em seu distrito, como você pode 
implementar habilidades e ideias recém-adquiridas durante a 
transição de liderança.  

• Integre aspectos pequenos, mas concretos, das suas novas 
habilidades imediatamente e trabalhe todos os dias para se tornar o 
líder Leão que deseja ser.  

 


