
 
 

Kit de ferramentas de mídia social 
Plano de apoio “Financie nossas escolas” 

 
 

O distrito escolar da Filadélfia criou esse kit de ferramentas para ajudar no impacto 

financeiro crítico que a pandemia de COVID-19 trará ao orçamento. Neste guia, você 

encontrará informações e mensagens sugeridas de nossa campanha “Financie nossas 

escolas”, com o objetivo de fornecer orientação e informações para comunicação com 

nossos oficiais eleitos e partes interessadas externas.  

 

Esse kit de ferramentas fornece mensagens e gráficos para ajudar a: 

● Solicitar urgência e conscientização ao governador Wolf, ao representante 

do estado e ao senador do estado para que os fundos educacionais não 

sejam cortados. 

● Ampliar sua voz.  Como residente da Pensilvânia, sua voz é importante. 

● Envolver os políticos na discussão de problemas que os constituintes, como 

você, enfrentam em suas comunidades. 

● Garantir mensagens corretas e atuais de uma fonte confiável. 

● Compartilhar recursos. 

Todos os gráficos e mensagens sugeridas estão disponíveis para uso nos perfis de 

mídias sociais e páginas da Web. 

Para mais imagens e conteúdo do #FundOurSchools, visite XXX. Lembre-se de usar a 

hashtag #FundOurSchools ao publicar conteúdo relacionado ao programa “Financie 

nossas escolas”. 

 



Copiar texto  

Hashtag:  
#FundOurSchools 

 
Tática: 
1. Utilizar gráficos simples para criar um senso de comunidade 
2. Usar mídias sociais como um espaço para criar colaboração e urgência 
3. Marcar os oficiais eleitos nas publicações. Acesse o link https://live.cicerodata.com/ para ver 

os nomes e as informações de contato de seus representantes.   
 

LINGUAGEM DE MÍDIA SOCIAL 
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. 
 

✓ Não podemos deixar que Harrisburg tenha um corte no orçamento 

destinado à educação ou que os fundos federais sejam usados para 

cumprir as obrigações do estado. Acesse philasd.org/fundourschools 

para saber como VOCÊ PODE AGIR HOJE MESMO! #FundOurSchools 

 

✓ Não ao corte dos fundos destinados à educação. O distrito escolar da 

Filadélfia está enfrentando um grande déficit que chegará a $ 1 bilhão nos 

próximos cinco anos. #FundOurSchools AGORA [MARCAR OS OFICIAIS 

ELEITOS] 

 

✓ Não ao equilíbrio do orçamento estadual às custas de nossas crianças. 
Financiamento da educação nos níveis de 2019-2020. #FundOurSchools 
[MARCAR OS OFICIAIS ELEITOS] 
 

✓ Envio aos distritos escolares dos fundos federais para evitar cortes no 
orçamento. A lei federal CARES, o pacote de estímulo que o congresso 
aprovou em abril, inclui mais de $ 115 milhões para as escolas e os alunos da 
Filadélfia. #FundOurSchools   
 

✓ A recessão econômica resultante da pandemia de COVID-19 está impactando 
significativamente a arrecadação fiscal local do distrito escolar da Filadélfia e 
tem o potencial de eliminar todo o progresso que o SDP fez nos últimos sete 
anos. #FundOurSchools 

 
✓ DYK: O orçamento para equilíbrio proposto pelo distrito agora conta com um 

rombo de $ 38 milhões que aumentará para $ 1 bilhão até o fim do ano escolar 
de 2024-2025. #FundOurSchools 
 
 

 

TEMA DO FACEBOOK: Mostre seu suporte como um apoiador do 

#FundOurSchools no Facebook. O tema pode ser encontrado ao procurar por 

#fundourschools quando você estiver selecionando um novo tema do perfil.  

https://live.cicerodata.com/

