
MANUAL DE DIVULGAÇÃO - PASSO A PASSO
SNCT 2021 NA FIOCRUZ

INSTRUÇÕES PARA PROPONENTES DE ATIVIDADES

1. Baixe o template relativo à sua atividade: ao vivo no YouTube; ao vivo no Zoom; ou

gravada.

2. Use um editor de imagem para inserir as informações da sua atividade. Você

também pode inserir uma foto. (Temos uma sugestão de editor abaixo)

3. O que é importante escrever?

- Nome da atividade

- Horário da atividade

- Participantes da atividade

- Escreva qual é a categoria da sua atividade. Para atividades ao vivo no

Youtube: Palestra; Painel temático; Papo virtual; Apresentação Cultural. Para

atividades ao vivo no Zoom: Jogos; Oficinas. Para atividades gravadas:

Depoimento; Ambiente Virtual; Portas Abertas; Atividade Interativa;

Programação Infantojuvenil; Intervenção Artística; Podcast.

4. Você pode usar qualquer editor. Sugerimos o Canva. É gratuito, online e a

plataforma é bem intuitiva.

5. Instruções gerais para o Canva:

- Depois de se cadastrar, clique em < seus designs>

- Clique em <criar design>

- Escolha o tipo de arquivo. Você pode usar, por exemplo, <post para

instagram>

- Uma área de edição em branco será aberta

- Arraste o template que você salvou para essa área, e ajuste

- No canto esquerdo, clique em <texto>

https://www.canva.com/


- Escolha a fonte e insira suas informações

- Se quiser adicionar uma foto, vá em <upload> e escolha o arquivo no seu

computador

- Quando terminar, clique em <baixar> no canto superior direito

- Pronto! Seu arquivo foi salvo

6. Compartilhe nas suas redes, sempre usando as hashtags #SNCTnaFiocruz e

#SNCT2021. Assim, você nos ajuda a encontrar e a impulsionar sua publicação.

Também marque o perfil da Fiocruz (@oficialfiocruz - Instagram / Facebook;

@fiocruz - Twitter).

7. Sugestão: para maior engajamento, marque pessoas que possam se interessar nos

comentários. Compartilhe também por email, com sua rede de contatos. Você pode

ainda enviar a imagem que criou para seus contatos no Whatsapp e Telegram.

INSTRUÇÕES PARA ESCOLAS PARCEIRAS

Que tal divulgar as atividades da SNCT que a escola vai participar? Sugerimos que você

baixe o template escrito “Escola” e edite com informações das atividades que querem

acompanhar. É bem simples de fazer! Acompanhe o passo a passo.

1. Baixe o template “Escola”

2. Use um editor de imagem para inserir as informações das atividades que a escola

quer divulgar para os alunos. (Temos uma sugestão de editor abaixo)

3. O que é importante escrever?

- Nome das atividades

- Horários das atividades

- Local de realização das atividades (YouTube ou Zoom)

https://www.instagram.com/oficialfiocruz/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/oficialfiocruz/
https://twitter.com/fiocruz?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


8. Você pode usar qualquer editor. Sugerimos o Canva. É gratuito, online e a

plataforma é bem intuitiva.

9. Instruções gerais para o Canva:

- Depois de se cadastrar, clique em < seus designs>

- Clique em <criar design>

- Escolha o tipo de arquivo. Você pode usar, por exemplo, <post para

instagram>

- Uma área de edição em branco será aberta

- Arraste o template que você salvou para essa área, e ajuste

- No canto esquerdo, clique em <texto>

- Escolha a fonte e insira as informações

- Se quiser adicionar uma foto, vá em <upload> e escolha o arquivo no seu

computador

- Quando terminar, clique em <baixar> no canto superior direito

- Pronto! Seu arquivo foi salvo

10. Compartilhe com os alunos, afixando nos murais de avisos e também enviando por

email e outros canais de comunicação. Se for publicar nas suas redes da escola,

use as hashtags #SNCTnaFiocruz e #SNCT2021. Assim, você nos ajuda a encontrar

e a impulsionar sua publicação. Também marque o perfil da Fiocruz (@oficialfiocruz -

Instagram / Facebook; @fiocruz - Twitter).

INSTRUÇÕES PARA CAMISAS DO EVENTO

Que tal fazer uma camisa da SNCT? Disponibilizamos a arte da nossa camisa oficial para

você usar também. Basta baixar e enviar para seu fornecedor. Clique aqui.

Instruções para o fornecedor:

- Estampa apenas na frente da camisa

- Técnica Silk Screen

- 4 cores

https://www.canva.com/
https://www.instagram.com/oficialfiocruz/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/oficialfiocruz/
https://twitter.com/fiocruz?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://drive.google.com/drive/folders/1258iiDhJt-MhbKJKCq2_Lkx69i2GULrA

