
Seu guia para fazer o bem em

2 de abril de 2017



Foi o maior e mais abrangente dia de boas ações no mundo.

Em abril de 2016: doaram mais de

4 milhões
de horas em trabalho voluntário

1,5 milhão
de participantes

75
países

em

O que é o Dia das Boas Ações?

Um movimento global 
para fazer o bem!

Desde 2007, milhões de pessoas e milhares de 
organizações e empresas em todo o mundo se unem 
todos os anos para fazer o bem voluntariamente, 
colocando em prática a ideia simples de que cada 
pessoa pode fazer uma boa ação, seja grande ou 
pequena, para melhorar a vida dos outros e causar 

um impacto positivo no mundo. O Dia das Boas 
Ações também é um estímulo para atividades 
durante todo o ano. Milhares de pessoas fazem 
parcerias com o Dia das Boas Ações para reforçar 
seu impacto social contínuo neste dia culminante 
de voluntariado.

O Dia das Boas Ações é um movimento global que une mais de 75 países ao redor do mundo fazendo boas ações



Como você pode 
participar?

Promova seu evento
Espalhe a mensagem com gráficos de 
marketing personalizáveis que criamos 
para você! Baixe aqui: 
Good-deeds-day.org/toolkit

Quem fará o bem com você?
Colegas de equipe, amigos, família?
Vocês fariam o bem para quem?
Para os idosos, sua comunidade, o meio ambiente?

Reserve a data:
2 de abril de 
2017

Inscreva seu grupo
Compartilhe os planos do seu 
projeto e suas ideias com a gente 
aqui:
Good-deeds-day.org/register

1º PASSO

4º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

http://Good-deeds-day.org/toolkit
http://Good-deeds-day.org/register


Ideias de projetos

Organize um mercado de 
trocas que trará benefícios 
tanto para a sua comunidade 
quanto para o meio ambiente 
- todo mundo sai ganhando!

Planeje uma campanha de 
doação de sangue e uma 
barraca de inscrição para 
doação de órgãos e convide 
sua comunidade para fazer 
uma boa ação especial. 

Coloque a mão na massa e
dê uma revitalizada em um 
dos parques e áreas naturais 
que estão precisando de 
limpeza.
Os resultados sem dúvida
vão beneficiar a todos os
transeuntes e moradores!

Alegre o dia de pacientes 
hospitalizados com 
sacolinhas recheadas de 
lembrancinhas para fazê-los 
sorrir.

Conheça melhor os seus 
vizinhos com um grande 
piquenique comunitário. 
Diga para todos levarem o 
prato favorito deles!



Ajude com o quintal 
dos idosos da sua área 
oferecendo para cortar a 
grama e ajudando com outras 
atividades de jardinagem.

Ande de metrô com um
monte de amigos e
distribua doces ou flores
para fazer os viajantes
sorrirem!

Estenda a mão para 
populações especiais e 
planeje oficinas divertidas, 
atividades de artesanato 
e leitura de histórias para 
quebrar a rotina. 

Coloque uma caixa no 
trabalho ou no seu clube 
esportivo para recolher 
roupas ou alimentos. Doe as 
arrecadações para um abrigo 
de necessitados da sua área.

Encontre-se com um idoso 
e escreva um livro de 
memórias com as histórias 
dele para ficarem para 
sempre de recordação.



Adrian Grenier promovendo 
valores positivos em nosso 
evento em Nova Iorque

O Dia das Boas Ações toca a 
campainha de abertura na NASDAQ



Datas importantes

2 de Abril 
2017 Dia das Boas Ações

Último dia para enviar pedidos de 
camisetas e logotipos

17 de 
Fev. 2017

Envie suas fotos e vídeos para
photos@good-deeds-day.org 

2-10 de 
Abril 2017

Abertura das inscrições em
Good-deeds-day.org/register

25 de 
Out. 2016

mailto:photos%40good-deeds-day.org%20?subject=
http://Good-deeds-day.org/register


Aumente seu impacto social e junte-se ao movimento global: 
GoodDeedsDay

Good-deeds-day.org/pt | info@good-deeds-day.org

http://Good-deeds-day.org/pt
mailto:info%40good-deeds-day.org?subject=
https://www.facebook.com/DiadasBoasAcoes/?fref=ts
https://www.instagram.com/gooddeedsday/
https://twitter.com/GoodDeedsDay
https://www.linkedin.com/company/good-deeds-day

