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FACEBOOK/INSTAGRAM 
 
- POST GERAL CAMPANHA 
Neste #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸, os melhores presentes vêm do coração! Valorize o 
comércio local e presenteie a criança que faz parte da sua vida com uma lembrança 
especial. <3 
 



 
 
- POST 1 - LOJISTA 
Lojista, que tal investir em delivery como um diferencial neste #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 
? A data é uma ótima oportunidade comercial e, em tempos de ações online, facilitar a 
venda e a entrega é fundamental para o seu negócio crescer. Incentive o consumo no seu 
comércio, incentive o comércio local! 
 



 
 
- POST 2 - LOJISTA 
Lojista, o #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 é uma data especial, que pode representar a retomada 
das vendas no comércio. Pensando em fomentar a data e compartilhar felicidade, a 
FCDL/SC criou uma campanha repleta de otimismo, cores e esperança. Faça parte dessa 
corrente de amor baixando as peças da campanha aqui: https://bit.ly/3hAHeuT 
 

https://bit.ly/3hAHeuT


 
 
- POST 3 - LOJISTA 
Com o objetivo de compartilhar felicidade, criamos a campanha #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 
2020, com o mote “Os melhores presente vêm do coração”, trazendo uma mensagem de 
amor e esperança, mas lembrando da importância da data. Convidamos você a entrar 
nessa corrente e aumentar as suas vendas. A campanha é sua também, curta, compartilhe 
e participe! https://bit.ly/3hAHeuT 
 

https://bit.ly/3hAHeuT


 
 
- POST 4 - LOJISTA 
Já sentimos novos ares...A rotina e o comércio começam a voltar ao normal e o Dia das 
Crianças é uma oportunidade de aquecer as vendas. A primeira impressão do cliente na 
sua loja é a vitrine, então que tal encher ela de alegria e otimismo? Confira 5 dicas para 
uma vitrine linda no #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸: 
 
1- Defina um tema e faça a sua decoração baseado nele. Ter uma diretriz criativa é 
fundamental para uma vitrine que leve o seu cliente até dentro da loja; 



2 - Invista em cores, afinal Dia das Crianças é um dia de alegria; 
3 - Escolha produtos atrativos e varie ao longo do mês. Tem sempre aquele “queridinho” 
dos pequenos que vale um lugar especial na vitrine; 
4 - Mesmo que o seu segmento não seja infantil, traga alegria para a sua vitrine e para a 
loja. Abuse da criatividade; 
5 - Se possível, deixe a sua vitrine e loja com produtos que as crianças possam 
experimentar, assim como brincadeiras e um espaço para a diversão. 
 
Gostou das dicas? Convidamos você a entrar nessa campanha com a gente. Boas vendas! 
 



 
 
- POST 5 
Graças ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 2020 completa 30 anos, o 
trabalho infantil, passadas três décadas, deixou de ser uma realidade para 5,7 milhões de 
crianças e adolescentes, segundo a Agência Brasil. Infância é tempo de brincar. Valorize suas 
crianças com presentes lúdicos e estimulantes. E o mais importante, esteja presente. 
#DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 
 



 
 
- POST 6 
O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos em 2020. Em um ano de tantas 
dificuldades, comemorar esta data é um sopro no coração. Graças ao ECA, e o trabalho de 
pessoas dedicadas, o percentual de crianças e adolescentes fora da escola caiu de 20% em 
1990 para 4,2% e a mortalidade infantil chegou a 12,4 por mil, segundo a Agência Brasil. Já 
pensou em presentear suas crianças com uma conversa sobre direitos e deveres? Fica a dica 
para um dia doze de outubro ainda mais especial. #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 
 



 
 
- POST 7 
Este #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 pode ser agraciado com uma dobradinha toda especial, um 
presente do comércio local acompanhado de uma adoção responsável de um pet, ambos do seu 
bairro. Um gesto de carinho e, sobretudo, um belo aprendizado sobre empatia e 
responsabilidade para as crianças. 
 



 
 
- POST 8 
Nossas crianças estão acompanhando um ano difícil, de pandemia. Um tempo de grandes 
aprendizados. E se, neste #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸, o presente vier acompanhado de uma 
linda e gentil lição? É simples. Na entrega do presente, proponha uma gentileza: embalar um 
brinquedo em desuso para uma criança carente. Uma atividade lúdica e empática que vai 
guardada na cabeça e no coração dos pequenos. 
 



 
 
- POST 9 
Mais uma ideia criativa para este #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸: ensinar a elas o valor dos 
presentes. Antes de entregar o "oficial" você pode sugerir a montagem de um brinquedo a partir 
do aproveitamento de resíduos, como retalhos de feltro. Passada a brincadeira, o presente é 
entregue. Outra ideia bacana é explicar a origem dele, onde foi comprado, valorizar seu 
"caminho" até aqui. Crianças conscientes se transformam em adultos capazes de mudar o 
mundo. 
 



 
 
- POST 10 
O que torna o #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 inesquecível não é apenas o presente, mas sim o ato 
de brincar. E se a caixa - pode ser a embalagem - virar um super avião? Então, mãos à obra. 
Separe fita adesiva, cola e tesoura e entre nesta viagem. 
 



 
 
- POST 11 
Neste #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸, vamos falar de adoção? Não apenas para as famílias que 
vivem esta realidade, para todos. Em um dia recheado de presentes, abraços e muito carinho, 
falar de valores e empatia e amor ao próximo é uma bela pedida. Então que tal uma sessão 
caseira de cinema para abordar o tema? Pensando nisso, trouxemos uma seleção preparada 
pelo Grupo de Apoio à Adoção "De Braços Abertos". Prepare a pipoca e o coração que o filme 
vai começar. http://www.gaadba.com.br/indicacaodefilmes  
 



 
 
 
TWITTER 
 
- POST GERAL CAMPANHA 
Neste #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸, os melhores presentes vêm do coração! Valorize o 
comércio local e presenteie a criança que faz parte da sua vida com uma lembrança 
especial. <3 
 



 
 
- POST 1 
Lojista, que tal investir em delivery como um diferencial neste #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸? A 
data é uma ótima oportunidade comercial e, em tempos de ações online, facilitar a venda e 
a entrega é fundamental para o seu negócio. Incentive o comércio local! 

 
 
- POST 2 
O #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 é uma data especial, que pode representar a retomada das 
vendas. Pensando em compartilhar felicidade, a FCDL/SC criou uma campanha repleta de 
otimismo, cores e esperança. Faça parte dessa corrente de amor baixando as peças da 
campanha: https://bit.ly/3hAHeuT  



 
 
- POST 3 
Com o objetivo de compartilhar felicidade, criamos a campanha #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 
2020, trazendo uma mensagem de amor e esperança, mas lembrando da importância da 
data. A campanha é sua também, curta, compartilhe e participe! https://bit.ly/3hAHeuT 

 
 
 
- POST 4 
A rotina e o comércio começam a voltar ao normal e o #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 é uma 
oportunidade de aquecer as vendas. A primeira impressão do cliente na sua loja é a vitrine, 
então que tal encher ela de alegria com o tema?  
 

https://bit.ly/3hAHeuT


 
 
 
- POST 5 
Graças ao ECA que em 2020 completa 30 anos, o trabalho infantil, deixou de ser uma realidade 
para 5,7 milhões de crianças e adolescentes, segundo a Agência Brasil. Valorize suas crianças 
com presentes lúdicos e estimulantes. E o mais importante, esteja presente. 
#DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 

 
 
 
- POST 6 
O ECA completa 30 anos em 2020. Graças a ele e o trabalho de pessoas dedicadas, o 
percentual de crianças e adolescentes fora da escola caiu de 20% em 1990 para 4,2%, segundo 
a Agência Brasil. Já pensou em presentear suas crianças com uma conversa sobre direitos e 
deveres? #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 



 

 
 
 
- POST 7 
Este #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 pode ser agraciado com uma dobradinha toda especial, um 
presente do comércio local acompanhado de uma adoção responsável de um pet, ambos do seu 
bairro. Um gesto de carinho e, sobretudo, um belo aprendizado sobre empatia e 
responsabilidade para as crianças. 

 
 
- POST 8 
Vivemos tempos de aprendizado. E se, neste #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸, o presente vier 
acompanhado de uma linda e gentil lição? Na entrega do presente, proponha: embalar um 
brinquedo em desuso para uma criança. Com certeza ficará guardada na cabeça e no coração 
dos pequenos! 



 

 
 
- POST 9 
Mais uma ideia para este #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸: ensinar a elas o valor dos presentes. 
Antes de entregar o "oficial" você pode sugerir a montagem de um brinquedo a partir do 
aproveitamento de resíduos, como retalhos de feltro. Crianças conscientes se tornam adultos 
capazes de mudar o mundo. 

 
 
 
- POST 10 
O que torna o #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 inesquecível não é apenas o presente, mas sim o ato 
de brincar. E se a caixa - pode ser a embalagem - virar um super avião? Então, mãos à obra. 
Separe fita adesiva, cola e tesoura e entre nesta viagem. 



 
 
- POST 11 
Vamos falar de adoção? Em um dia de presentes, abraços e muito carinho, falar de valores e 
empatia e amor ao próximo é uma bela pedida. Que tal uma sessão caseira de cinema para 
abordar o tema? Trouxemos uma seleção do pelo Grupo de Apoio à Adoção "De Braços 
Abertos" https://bit.ly/3muSwo4 #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 

 
 
 
STORIES 
 
- POST 1 

https://bit.ly/3muSwo4


 
 
- POST 3 



 
 
- POST 4 



 
 
- POST 5 



 
 
- POST 6 



 
 
- POST 7 



 
 
- POST 8 



 
 
- POST 10 



 
 
- POST 11 



 
 
 
AÇÃO ADOÇÃO 
 
Pets 
Legenda:  
No #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸, o presente pode vir em forma de aprendizado e responsabilidade, a 
partir de um ato cheia de amor e fofura! Adotar um pet, além de uma boa ação, é um exemplo de 
empatia para os pequenos. Desde 2010, a Adote um Patudo, junto à comunidade local, desenvolve 
um lindo trabalho voltado à conscientização, resgate e adoção de animais de rua.  
 
Quer fazer parte deste projeto? Visite a página Adote um Patudo, conheça os animais resgatados e 
faça do #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸 uma oportunidade para adotar um bichinho ou fazer uma 
doação. Com a colaboração de todos, é possível realizar o trabalho de controle populacional de cães 
e gatos carentes através de castração. Só assim evitaremos que o número de animais abandonados 
aumente. Faça a sua parte! 
 
fb.com/adoteumpatudofloripa 
instagram.com/adoteumpatudofloripa 



 
 
 



 

 
 
Crianças 
Legenda:  
Segundo dados da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, 1.384 jovens residem em abrigos e 
casas-lares em Santa Catarina. Destes, 366 aguardam para serem adotados. Ainda assim, do total 
de abrigados, 878 têm entre oito e 18 anos de idade, idade bem diferente da procurada pela maioria 
dos pretendentes.  
 



Neste #DiaDasCrianças🧒🏻🎈🧸, que tal usarmos a data como ponto de reflexão? Precisamos 
lembrar que, independente da origem, idade ou etnia, uma oportunidade pode mudar vidas e, 
também, é uma das maiores provas de amor que alguém pode receber. Adotar é amar de fora para 
dentro. É compreender que, o ser humano precisa um do outro. É amar, da forma mais pura, alguém 
que precisa de você. E já parou pra pensar que esse alguém pode estar mais perto do que você 
imagina? 
 
Conheça, visite e apoie as casas de acolhimento de menores da sua região. Antes mesmo de tomar 
a decisão de adotar, você pode apadrinhar uma criança - um ato nobre que também é de extrema 
importância para o desenvolvimento emocional e intelectual de crianças e adolescentes.  
 
Saiba mais sobre os projetos sociais e torne-se um agente de transformação na causa da adoção. 
Na região NOME DA REGIÃO de Santa Catarina, procure as instituições abaixo: 
 
Imagem:  
RM Florianópolis 
https://www.ides-sc.org.br/lar 
https://www.casalarluzdocaminho.org 
https://www.casalarsementeviva.com.br/novo/ 
 
RM Tubarão 
https://unidadedeacolhimento.club/unidade-de-acolhimento-cras-em-tubarao-sc/ 
https://www.facebook.com/CeiLardaMenina/?rf=175277805852458 
 
RM Alto Vale do Itajaí 
https://www.facebook.com/lardameninariodosul/about/ 
 
RM Carbonífera 
http://nossacasacriciuma.org.br  
https://www.abadeus.org.br  
 
RM Contestado 
http://www.aceias.com.br  
 
RM Foz do Rio Itajaí 
https://www.larbompastor.com.br  
http://larcriancafeliz.blogspot.com  
http://luzdoamanha.org 
 
RM Lages 
https://www.facebook.com/irmandadensg/ 
 
RM Norte/Nordeste 
http://www.laremanuel.org.br  
https://unidadedeacolhimento.club/unidade-de-acolhimento-cras-em-itapoa-sc/  
http://www.ecosdeesperanca.org.br/?pg=casalar  
 
RM Vale do Itajaí 
https://www.larbetania.org.br 
https://www.saofelipeneri.com.br 
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