
É COM
VOCÊ

Precisamos 
da sua voz!  

#FundOurSchoolsTodas as quintas-feiras serão o Dia de 
defender o ensino público na Filadél�a.

Vamos fazer com que nossas vozes sejam ouvidas 
em Washington D.C. toda quinta até que 

a HEROES Act seja aprovada. 
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE 

philasd.org/fundourschools
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Demonstre seu apoio  
como um defensor da 
#FundOurSchools no Facebook. 
O tema pode ser encontrado 
pesquisando #FundOurSchools  
na seleção de um novo tema para  
a foto do perfil.

Kit para as redes sociais
#FundOurSchools  

O Distrito Escolar da Filadélfia criou este kit para ajudar a alertar sobre o impacto financeiro crítico que a pandemia 
de COVID-19 terá em seu orçamento. Neste guia, você encontrará informações e mensagens sugeridas da nossa 
campanha Fund Our Schools, para que saiba como se comunicar com nossos representantes eleitos e com partes 
interessadas externas.

Este kit apresenta mensagens e imagens para ajudar a: 
•   Comunicar aos senadores Toomey e Casey a necessidade urgente de o Senado dos EUA aprovar a HEROES Act 

(Lei de Soluções de Emergência Omnibus de Recuperação Econômica e Saúde).
•   Aumentar a sua voz. Como morador da Pensilvânia, sua voz é importante. 
•   Envolver os legisladores na discussão de problemas que eleitores, como você, enfrentam em nossas 

comunidades.
•   Garantir que a mensagem correta seja passada a partir de uma fonte confiável.
•   Compartilhar recursos.

Todas as imagens e as mensagens sugeridas estão disponíveis para serem utilizadas em perfis de redes sociais  
e páginas da web.
Para ver mais imagens e conteúdo #FundOurSchools, acesse nossa página em philasd.org/fundourschools. 
Lembre-se de usar a hashtag #FundOurSchools ao postar qualquer conteúdo relacionado à campanha.

Hashtag:
#FundOurSchools 

Tática: 
•   Use imagens simples para criar um senso de comunidade 

•   Use as redes sociais como um espaço para gerar colaboração e um senso de urgência 

•   Marque seus representantes oficiais nas suas postagens.  
Para ver os nomes e as informações de contato dos seus representantes, acesse: https://live.cicerodata.com/ 

Exemplo de mensagem para as redes sociais

Faça download das imagens para redes sociais

A Filadélfia precisa que o Senado dos EUA aprove a HEROES Act e a #FundOurSchools  
@SenToomey e @SenBobCasey

A HEROES Act inclui financiamento básico para manter os funcionários e alunos saudáveis, seguros 
e aprendendo. @SenToomey e @SenBobCasey, aprovem essa lei e apoiem a #FundOurSchools

@SenToomey e @SenBobCasey, as escolas da Filadélfia foram muito afetadas pela COVID-19. 
Ajudem a manter os funcionários e alunos saudáveis, seguros e aprendendo. Aprovem a HEROES 
Act agora #FundOurSchools

Os distritos escolares precisam de financiamento federal para solucionar a falta de recursos 
e obedecer aos requisitos de saúde e segurança. Nós precisamos que @SenToomey e @
SenBobCasey ajam agora e aprovem a HEROES Act. #FundOurSchools

A HEROES Act inclui mais de US$ 450 milhões para alunos e escolas da Filadélfia. Nós precisamos 
desses fundos para evitar cortes de orçamento e manter os funcionários e alunos saudáveis, 
seguros e aprendendo. As crianças da Filadélfia querem que @SenToomey e @SenBobCasey 
apoiem a campanha #FundOurSchools

@SenToomey e @SenBobCasey, vocês sabiam que o orçamento das @PHLSchools foi muito 
afetado pela COVID-19? Precisamos que vocês aprovem a HEROES Act para fornecer o 
financiamento necessário para manter funcionários e alunos saudáveis, seguros e aprendendo 
#FundOurSchools

Imagens para as redes sociais 
Todas as imagens estão disponíveis para uso em perfis de redes sociais e páginas da web.
Lembre-se de usar a hashtag #FundOurSchools ao postar qualquer conteúdo relacionado à campanha. 
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