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  O LOGOTIPO

Logotipo geraL da creche.
o Logotipo foi concebido após 
observação de imagens de 
Nossa Senhora da Visitação, 
padroeira da Cáritas.

esta apresenta em todas as ima-
gens vizualizadas uma auréola, 
que simboliza a sua natureza 
espiritual.

como parte integrante da criação 
de um logotipo encontra-se a 
identificação de tais característi-
cas que remetam (uma vez iden-
tificadas) para o simbolizado do 
respectivo simbolo.

o Logotipo foi então trabalhado a 
partir da ideia da auréola de Nª 
Srª da Visitação. Realizou-se um 
perfil estilizado que se justapôs 
a uma forma circular de tom azul 
celeste. Depois retirou-se a cor 

ao perfil para que este ficasse 
recortado apenas pela forma de 
fundo.

o Lettring foi organizado se-
gundo hierarquia de importância 
sendo “creche” a palavra menor 
e o nome da creche propriamente 
dito o mais destacado.
as paLavras foram desalinhadas 
ligeiramente e reduzido o es-
paço entre as linhas para que se 
tornassem um todo monolítico. 
Isto justifica-se com o facto de 
o lettring pretender assumir um 
carácter de imagem apesar de 
continuar legível. Assim, a pessoa 
percepciona o logotipo como um 
todo que poderá, uma vez memo-
rizado, ser identificado como uma 
imagem em que símbolo e lettring 
não se separam; isto resultará 
numa mais rápida leitura do 
logotipo, associado directamente 
à instituição a que pertence.

a cor usada é escolhida tendo 
em conta o código de linguagem 
baseado no apelo que as cores 
têm em termos psicológicos. Então 
para o lettring, um cinzento escuro 
e para o símbolo o azul celeste, 
que, para além da sua relação 
com a entidade espiritual de Nos-
sa Senhora, é uma cor de tom 
claro que lhe confere “calma” e 
uma cor fria que “não irrita”. Não 
se optou por cores mais chama-
tivas pois interessa transmitir uma 
mensagem de pureza e calma, 
que se associe à creche.
                        



             

SINALÉTICA

SINALÉTICA
a sinaLética apLicada ao edifício da 
creche pretende que regras essen-
ciais estejam presentes ao logo de 
toda a produção gráfica que seja 
necessária.
por isto toda a sinaLética de identi-
ficação para a creche foi projecta-
da com a intenção de adaptar o 
logotipo, subvertendo-o de ma-
neira a que a forma circular não 
seja vista como fundo mas para 

ser vista como uma forma circular 
aproximada da letra “o”. 
então aparecerá em todas as pala-
vras de placas identificativas que 
apresentem a letra “o”, a substitu-
ição desta pelo logotipo.
cria-se assim uma reLação entre 
as várias partes de imagem que 
integram a creche. 
mais uma vez o azuL e o cinzento 
são as cores elegidas para que 

não apenas em documento mas 
também no ambiente dos cor-
redores do edifício a imagem 
trabalhe para um ambiente visual-
mente limpo e calmo. 



SINALÉTICA IMAGEM
placas para WC; WC p/ defecientes; WC p/ funcionários e para local de lixo e roupa 

este tipo de sinaLética, destina-
se ao interior do edifício. São 
placas sinalizadores de locais 
nos quais as convenções ditam 
que se exprima o sinal com 
base em símbolos (de leitura 
imediata) mais do que em 
lettring como os apresentados 
anteriormente. Estes também se 
adequam às regras aplicadas 
ao branding aqui em questão. 

a cor azuL mantém-se e a 
placa identificadora da casa 
de banho para defecientes mo-
tores faz uso mais uma vez do 
logotipo ligeiramente alteraldo. 
Cria-se assim uma homogeni-
zação da imagem que interes-
sa à identificação directa entre 
as partes idividuais que con-
stituem a imagem da creche e 
o todo visual desta.

A SINALÉTICA DE IMAGEM



FARDA PARA 
FUNCIONÁRIOS E UTENTES

para as fardas a regra de cores 
mantém-se. Cores calmas e ad-
equadas com a imagem total 
da creche. Estas cores ajudarão 
também em questões práticas 
como a lavagem constante a que 
as roupas estarão provavelmente 
sujeitas. Sendo cores claras o des-
gaste dos tecidos é menos notório. 
Isto ajudará a manter uma imagem 
cuidada e de qualidade a um 
menor custo dado que o material 
não necessitará de uma renovação 
tão constante como aonteceria 
com cores como o encarnado, 
verde escuro e azul escuro.
Ainda a escolha de cores claras 
para o vestuário irá beneficiar o 
conforto dos funcionários e utentes 
em dias de maior temperatura por 
serem cores frescas, coisa que não 
aconteceria com cores escuras 
(que absorvendo mais a luz, fazem 
com que quem as usa transpire 

VESTUÁRIO



PLACA INDENTIFICADORA DE EXTERIOR
A PLACA DEVERÁ SER COLOCADA NO EXTERIOR DO EDIFÍCIO E DO LADO DI-

REITO DA PORTA PRINCIPAL.



“para quaLquer marca a con-
sistência e as regras sao essenci-
ais: cor, espaço vazio, tipografia, 
integridade formaL, voz.” (wiedma-
nn, juLius, branding identity now, p.89)

REGRAS QUE DEVEM SER SEGUIDAS 
n a  c o n s t r u ç ã o  e  m a n u t e n ç ã o  d a  i m a g e m  p r o p o s t a

para a criação de uma imagem de marca duradoura.
As cores utilizadas, e que devem ser mantidas para que a imagem seja constante 
e coerente, são as já mensionadas (azul e cinzento) - abaixo exemplificadas.

O tipo de letra a ser utilizado em papel timbrado e documentos preferenciamente será a fonte 
utilizada nesta proposta - FUTURA. Esta letra apresenta uma leveza de imagem adequada à 
imagem da creche ao mesmo tempo que não compromete a seriedade dos documentos. 
  

em anexo encontrar-se-ão as propostas para o papel timbrado e envelopes.
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