Prezado presidente,
Você está recebendo um “passo-a-passo” com orientações para facilitar o trabalho da sua
Unidade Escoteira Local na divulgação do Projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA e, com isso, valorizar o
trabalho e ampliar a visibilidade do seu Grupo Escoteiro.
Lembre-se, você e os membros do seu grupo são porta-vozes do Movimento Escoteiro,
independentemente da situação, a imagem associada a vocês é a dos Escoteiros do Brasil. Assim,
desejamos que o trabalho esteja acompanhado da responsabilidade que este exige, e que seja
de grande êxito. Em caso de dúvida, contate os Escoteiros do Brasil pelo e-mail
comunicacao@escoteiros.org.br ou telefone (41) 3353-4732, ramal 215 ou 221.
1. O Grupo deverá determinar uma pessoa para ficar responsável pela distribuição local do
material de divulgação à imprensa;
2.

Essa pessoa deverá ler e conhecer o Projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA;

3. De posse do Release modelo, completar com as informações locais e deixar o material
pronto para ser distribuído aos veículos de comunicação, uma semana antes do evento;
4. Levantar nome, telefone e e-mail dos principais veículos de comunicação do município
e da sua região de abrangência, fazendo um cadastro para repassar o Release:
5. Enviar o material e fazer follow para motivar a cobertura jornalística, ou seja, após enviar
o material, contatar por telefones principais jornalistas para estimulá-los a cobrir o evento e
divulgar o material;
6.

Sugerir possíveis perguntas que podem ser realizadas pelos veículos de comunicação;

7. Estar à disposição para fornecer outras informações sobre o Projeto, que por ventura
for necessidade dos veículos de comunicação;
8. Providenciar registro fotográfico do evento e coletar opiniões de alunos, professores e
membros do escotismo;
9. Arquivar publicações de jornais, sites e outros veículos que noticiaram ou
cobriram o evento. Em caso de divulgação em Rádio, obter o horário, dia e programa
que foi divulgado. Manter arquivo do assunto.
Agradecemos sua colaboração e participação nesse projeto e desejamos
boas atividades.
Sempre Alerta!

