
Cronograma de Postagem 
FCDL/SC - DIA DOS AVÓS 
 

Facebook/Instagram 
 
CARD FILME 
Vovó, vovô, vou estar presente dentro de um presente, cheio de saudade pra 
desembrulhar! Neste 26 de julho, presenteie seu avós com uma lembrança do 
comércio local.🎁🧓🏼👵🏽👴🏻 #DiaDosAvós 

https://youtu.be/W97wY6x2yQc  
 
CARD 1 
Tem campanha nova disponível no site! CDL e associado, o #DiaDosAvós está 
chegando. Que tal aproveitar a data para investir nas redes sociais do seu negócio, 
atrair novos clientes e aquecer as vendas? Acesse nosso site, saiba mais sobre a 
campanha, baixe as peças e divulgue a data com a sua rede:  [LINK] 

https://youtu.be/W97wY6x2yQc


 

 
 
 
 



CARD 2 
Não adianta mentir, visita na casa deles é sempre assim: a gente volta com o 
gostinho das melhores receitas na boca e o coração cheio de amor e afeto. Deu 
vontade, né? 

 



 
CARD 3 
É só voltar para o aconchego deles que a gente é transportado direto para a 
infância, não é? No #DiaDosAvós, retribua todo o carinho que você sempre recebeu 
com um presente especial. <3 



 

 
CARD 4 
Lojista, quer uma dica para tirar o máximo deste #DiaDosAvós? Quando for fazer 

aquele post do produto que acabou de chegar ou até mesmo daquela oferta que 



especial, nada melhor que uma boa imagem. Dá uma olhada nessa listinha com 3 

dicas de fotografia para você colocar em prática. 

 

1- Regra dos terços: divida a imagem com duas linhas verticais e duas linhas 

horizontais. Posicione o foco da sua foto nas linhas em torno do quadrado do meio, 

bem em cima de onde as linhas se cruzam. Pronto, você tem um enquadramento 

perfeito. 

2- Abuse dos efeitos visuais: Aqui, tudo é válido. Se quiser, você pode editar sua foto 

em um app diferente, ou mesmo combinar o resultado de vários apps para melhor 

edição da sua foto. Fique livre para criar! 

3- Diversifique: Saiba que ninguém permanecerá curtindo para sempre as suas 

selfies na mesma pose. Diversidade também contribui muito para o sucesso nas 

redes sociais, então, procure situações inusitadas, cliques diferentes, fotos 

engraçadas. Seja criativo! 

 



 

 
 
 
 



CARD 5 
Todo mundo tem aquela história da casa dos avós que daria um belo filme. São 
tantas memórias gostosas que, só de lembrar, a saudade bate, né? Para você, quais 
são as suas melhores lembranças da casa dos seus avós? Conta aqui pra gente! 
#DiaDosAvós 
[video] FL_Dia-dos-Avós_Card_4_1000x1200px.mp4 

 
CARD 6 
Neste #DiaDosAvós, que tal relembrar os velhos tempos? Há tanta coisa para 
conversar, tantas histórias a compartilhar... O momento pode não favorecer, mas o 
carinho com certeza vai permanecer. Que tal aproveitar a data para reunir a família 
toda em uma chamada de vídeo e relembrar os momentos especiais? 
 



 

 
 
 
 



CARD 7 (gif) 
A história é sempre igual: você pedia para a mãe, mas quem sempre acabava dando 
aquele presente que você tanto queria era seu avô ou sua avó, não é? Deu saudade 
desse tempo? Agora é a sua vez! Confira algumas dicas e, neste #DiaDosAvós, 
conte com as promoções e novidades do comércio da sua cidade para presentear 
quem já tanto te mimou. <3 
[video] FL_Dia-dos-Avós_Card_6_1000x1200px.mp4 

 
CARD 8 
Dizem que nossos avós são como pais por duas vezes, certo? É por isso que com 
eles tudo é sempre mais! Cuidado, carinho, mimos e todo o amor do mundo vêm 
em dobro. E a saudade em tempos de isolamento social? Vem em dobro também, a 
gente sabe. Dia 26 de julho é o #DiaDosAvós, a data certa para devolver todos os 
mimos que você recebeu. E tem que ser em dobro, viu? ;D  
 

 



 
 
 

 
 



CARD 9 
Eles já nos ensinaram muito e, mesmo hoje, ainda aprendemos muito com nossos 
avós. Conta pra gente, aí nos comentários, qual foi o maior ensinamento deixado por 
seus avós? #DiaDosAvós 
 
No dia 26 de julho, retribua todo o carinho dado por eles com um presente do 
comércio local. 



 
 
 

 
 



CARD 10 
Falam por aí que abraço de vovó e vovô tem mais açúcar. A verdade é que sem 
eles, com certeza, a vida não teria tanta graça. Neste #DiaDosAvós, que tal retribuir 
os melhores abraços do mundo com um presente especial?  
 
Ah, e para acertar na lembrança, o comércio da sua cidade tem as melhores 
opções.  



 
 
 

CARD 11 - USAR RECURSO DE ENQUETE DO FACEBOOK 



O amor e os mimos não mudam, isso é certo. Mas que cada um teu seu jeito, ah, 
isso não dá pra negar. E aí na sua família, como são seus avós? Tradicionais ou 
aventureiros? 
 
Clique na imagem para votar e, neste #DiaDosAvós, não esqueça de presenteá-los 
com uma lembrança que tem o jeitinho deles. <3 

 

 
 
CARD 12  
Já sabe, né? O #DiaDosAvós é comemorado logo logo, dia 26 de julho. Que tal 
compartilhar a mensagem com seus irmão, primos, colegas ou, até mesmo, 
naquele grupo do “zap”? Assim, ninguém esquece de homenagear quem mais 
merece nosso amor e carinho! <3 
 



 
 
 
 



Twitter 
 
CARD 1 
Tem campanha nova disponível no site! CDL e associado, o #DiaDosAvós está 
chegando. Que tal aproveitar a data para investir nas redes sociais do seu negócio, 
atrair novos clientes e aquecer as vendas? Acesse nosso site, saiba mais sobre a 
campanha, baixe as peças e divulgue a data com a sua rede:  [LINK] 

 

 
CARD 2 
Dizem que nossos avós são como pais por duas vezes, certo? É por isso que com 
eles tudo é sempre mais. Cuidado, carinho, mimos e todo o amor do mundo vêm 
em dobro. E a saudade em tempos de isolamento social? Vem em dobro também, a 
gente sabe! <3 



 

 
 
CARD 3 
Lojista, quer uma dica para tirar o máximo deste #DiaDosAvós? Quando for fazer 

aquele post do produto que acabou de chegar ou até mesmo daquela oferta que 

especial, nada melhor que uma boa imagem. Dá uma olhada nessa listinha com 3 

dicas de fotografia para você colocar em prática. 

  

1- Regra dos terços 

2- Abuse dos efeitos visuais 

3- Diversifique. Seja criativo! 



 
 
 
CARD 4 
O #DiaDosAvós está chegando! Que tal aproveitar a data para relembrar os velhos 
tempos? Há tanta coisa para conversar, tantas histórias a compartilhar... Para matar a 
saudade, que tal uma comemoração virtual? 

 
 

 



CARD 5 
É só voltar para o aconchego deles que a gente é transportado direto para a 
infância, não é? No #DiaDosAvós, retribua todo o carinho que você sempre recebeu 
com um presente especial. <3 

 
 

 
CARD 6 
Não adianta mentir, visita na casa deles é sempre assim: a gente volta com o 
gostinho das melhores receitas na boca e o coração cheio de amor e afeto. Deu 
vontade, né? 



 
 
 


