
Divulgação por Meio dos Líderes da Ala e da Estaca — 
Calendário de Mídia
É importante certificar-se de que os membros de cada ala e ramo 
da estaca sejam avisados a respeito do Dia de Descoberta Familiar 
com bastante antecedência. Para se obter melhores resultados, é 
recomendada a divulgação da programação do evento a seguir.

Doze Semanas Antes do Evento

i. Estabeleça uma meta relativa ao número de pessoas que você gostaria que se inscrevessem para o Dia 
de Descoberta Familiar.

ii. Procure o representante de relações públicas da área e debata os detalhes do evento.

iii. Certifique-se de que o Dia de Descoberta Familiar esteja programado no calendário da estaca e que 
todos os bispos e presidentes de ramo estejam cientes dos detalhes do evento.

iv. Comunique os detalhes do evento aos consultores de história da família das alas, diretores de indexa-
ção e diretores de centros de história da família. Você pode convidá-los para uma reunião de planeja-
mento, a fim de que suas habilidades sejam usadas durante o Dia de Descoberta Familiar.

v. Você pode convidar outras estacas próximas para participar do evento.

vi. Solicite aos bispos e presidentes de ramo que ajudem a comunicar os detalhes do evento em suas uni-
dades. Forneça a cada um deles:

1. Um cartaz de 30,5 x 48 centímetros para colocar nos quadros de avisos da ala.

2. Aproximadamente 75 a 100 cópias do folheto de meia página para distribuir aos membros da ala.

3. Um anúncio no boletim dominical.

 Oito Semanas Antes do Evento

i. Comunique a meta de frequência aos bispos, consultores de história da família das alas, diretores de 
centros de história da família, diretores de indexação e representantes do sumo conselho. Solicite a 
ajuda deles na divulgação do evento e no convite para que todos compareçam.

ii. Disponha os cartazes de 61 x 81 centímetros nos saguões das capelas.

iii.  Disponha o cartaz de 30,5 x 48 centímetros nos centros locais de história da família.

 Seis Semanas Antes do Evento

i. Atualize os números de inscritos e informe aos bispos, consultores de história da família das alas, di-
retores de centro de história da família, diretores de indexação e representantes do sumo conselho, e 
relembre-os sobre a meta de frequência. Incentive-os a ajudar a divulgar o evento.

ii. Lembre aos bispos de divulgar o Dia de Descoberta Familiar nas alas, usando os materiais fornecidos.

iii. Distribua os cartazes de 30,5 x 48 centímetros de divulgação para a comunidade e os folhetos de meia 
página dessa divulgação nas bibliotecas locais, centros comunitários, sociedades históricas e outros 
locais públicos que tenham quadros de anúncios.

Dia de Descoberta Familiar da RootsTech 
CALENDÁRIO PROMOCIONAL



1. Você deve pedir permissão, antes de colocar os cartazes nesses locais.

2. Pergunte nesses locais se há oportunidades de anúncios públicos a fim de comunicar detalhes do 
evento em sites, fóruns, e-mails e assim por diante.

iv. Entre em contato com canais da mídia ( jornais, rádios e TVs), a fim de fornecer-lhes uma cópia do comu-
nicado à imprensa e os folhetos para inserção de 22 x 28 centímetros.. Pergunte se há oportunidades 
de anúncios públicos gratuitos disponíveis para esse evento gratuito.

v. O representante de assuntos públicos de sua área pode ajudar a divulgar o Dia de Descoberta Familiar. 
Você também pode usar recursos de sua ala e estaca, para ajudar na divulgação em toda a comunidade.

 Quatro Semanas Antes do Evento

i. Atualize os números de inscritos e informe aos bispos, consultores de história da família das alas, di-
retores de centro de história da família, diretores de indexação e representantes do sumo conselho, e 
relembre-os sobre a meta de frequência. Incentive-os a ajudar a divulgar o evento.

ii. Lembre aos bispos de divulgar o Dia de Descoberta Familiar nas alas, usando os materiais fornecidos.

iii. Envie um e-mail aos participantes inscritos como lembrete do evento. Incentive-os a convidar familiares, 
amigos e vizinhos para comparecer ao evento. Lembre-os de que todos são convidados e que haverá 
aulas para todos, não importando o nível de experiência em história da família.

 Três Semanas Antes do Evento

i. Atualize os números de inscritos e informe aos bispos, consultores de história da família das alas, di-
retores de centro de história da família, diretores de indexação e representantes do sumo conselho, e 
relembre-os sobre a meta de frequência. Incentive-os a ajudar a divulgar o evento.

ii.  Lembre aos bispos de divulgar o Dia de Descoberta Familiar nas alas, usando os materiais fornecidos.

iii.  Acompanhe o que estão fazendo nos lugares onde distribuiu os cartazes e folhetos de divulgação para 
a comunidade. Veja se os cartazes e folhetos precisam ser repostos. Procure saber se há a possibilidade 
de anúncios públicos gratuitos.

 Duas Semanas Antes do Evento

i. Atualize os números de inscritos e informe aos bispos, consultores de história da família das alas, di-
retores de centro de história da família, diretores de indexação e representantes do sumo conselho, e 
relembre-os sobre a meta de frequência. Incentive-os a ajudar a divulgar o evento.

ii.  Lembre aos bispos de divulgar o Dia de Descoberta Familiar nas alas, usando os materiais fornecidos.

iii.  Envie um e-mail aos participantes inscritos como lembrete do evento. Incentive-os a convidar familiares, 
amigos e vizinhos para comparecer ao evento. Lembre-os de que todos são convidados e que haverá 
aulas para todos, não importando o nível de experiência em história da família.

 No Evento

i. Pendure um banner de vinil (opcional) em uma área visível e de grande tráfego, como o salão cultural 
ou a entrada principal. Com a aprovação dos líderes do sacerdócio locais, o banner também pode ser 
exposto no jardim da frente do edifício. (Observação: Peça a aprovação e ajude a pendurar ou expor o 
banner apropriadamente.)

ii.  Pendure os cartazes de boas-vindas nas portas principais de entrada.
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