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O que é

Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day) é uma ação mundial que visa 
promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, 

praias, praças e parques. No dia 19 de setembro de 2020 mais de 180 países 
estarão mobilizados para 24 horas de limpeza! A ação simboliza a necessidade 

de conscientização da sociedade para um problema maior do descarte
irregular de resíduos sólidos urbanos.

Em 2019, 20 milhões de pessoas em 180 países e territórios se uniram para o 
segundo Dia Mundial de Limpeza. Em comparação com 2018, mais de 2 milhões 

de pessoas e 23 países adicionais aderiram a essa varredura de limpeza em 
todo o mundo, partindo da ilha de Fiji e terminando 24 horas depois no Havaí.



Dia Mundial da Limpeza 2020
+

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Dia Mundial da Limpeza 
de 2020 acontecerá com a realização de ações individuais em casa, onde 

estaremos cuidando do nosso quadrado para cuidar do nosso planeta,
através de atividades como:



Mutirões #EmCasa

Mutirão de limpeza;

Mutirão de eliminação do Foco de Dengue;

Mutirão Solidário (separe o que não tem mais serventia para você
e doe para quem precisa);

Mutirão Digital (o objetivo é organizar sua vida digital e remover todas 
as informações dispensáveis. Limpe seus dispositivos como fotos 

duplicadas, aplicativos não utilizados, e-mails antigos ou não lidos, arquivos 
desnecessários. Saiba mais em: digital.worldcleanupday.org)



Resíduos

Separação dos resíduos residências em reciclável, composto e rejeito
(inserir atividade no app Qzela);

Coleta de Resíduos Eletrônicos;

Coleta de Óleo.

Outros

Horta;

Plantio / Compostagem;

Reaproveitamento de alimentos;

Revitalização de espaços.



Mutirão mental
(Sustentabilidade Emocional e Espiritualidade)

Meditação;

Prática de esporte;

Música;

Dança;

Yoga;

Leitura;

Práticas espiritualistas;

Outros.



Lives

○ Lives abordando os temas das atividades como: mutirões de limpeza, 
reciclagem, sustentabilidade emocional/espiritual, plantio, compostagem, 

aproveitamento de alimentos, etc.

Nas redes sociais, ao postar algum conteúdo relacionado ao Dia Mundial da 
Limpeza, não esqueça de utilizar as hashtags #EuCuidoDoMeuQuadrado, 
#DiaMundialdaLimpeza2020 e #WorldCleanupDay, além de marcar os
perfis dos Escoteiros do Brasil (@escoteirosdobrasil), do Limpa Brasil

(@limpabrasil) e do Teoria Verde (@teoriaverde).



Como participar
Para participar, a Unidade Escoteira Local deverá incluir os participantes no 

Paxtu, em atividades fora de sede, com o tipo da atividade como: Dia Mundial da 
Limpeza. O participante deverá escolher entre as atividades acima para realizar 

no dia 19 de setembro, ficando a seu critério a escolha da atividade
e a quantidade de atividades a serem desenvolvidas.

Além dos participantes, teremos também o LÍDER, que será o responsável por 
organizar e incentivar as ações do Dia Mundial da Limpeza. Teremos um líder 

por Unidade Escoteira Local (Grupo Escoteiro e Seção Autônoma).

É o líder a pessoa responsável por confirmar a participação dos participantes 
no Dia Mundial da Limpeza, seja por foto, vídeo ou mensagem. Após a 

confirmação de participação, o líder poderá solicitar no Paxtu o Certificado de 
Participação para cada um dos participantes e realizar a compra

de distintivos do Dia Mundial da Limpeza.



Distintivo e Certificado

A compra de distintivos do Dia Mundial da Limpeza poderá ser realizada via 
Paxtu Administrativo, bem como o download dos certificados de participação.



Moedas Gooders

Todos os voluntários e participantes receberão moedas Gooders, que podem 
ser trocadas por descontos e benefícios em diversos parceiros. Para mais 

informações sobre o Programa de Recompensas da Gooders, lojas e parceiros, 
trocar seus pontos por benefícios, acesse o site https://goodersofficial.com

ou baixe o app na sua loja de aplicativos.




