MANUAL
DE NORMAS
GRÁFICAS
Este manual tem como objetivo estabelecer e consolidar a imagem visual da Parque Escolar, promovendo a coerência no
processo comunicativo interno e externo.
Guia de consulta simples, transmitindo as regras que permitem normalizar e uniformizar a imagem visual da empresa,
independentemente das áreas de negócio existentes e do tipo de utilização, dessa mesma imagem.
Será atualizado, regularmente, visando a sua compatibilização com as necessidades das áreas de negócio da empresa.
A reprodução do logótipo terá que ser feita a partir de arte final.
Para qualquer esclarecimento é favor contactar a Secretaria-Geral da Parque Escolar.
As normas aqui apresentadas devem ser rigorosamente seguidas.
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FONTES

Fonte do Logotipo

Futura Lt Bt
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,:; _~^*+ºª»«!#%&?

Títulos e Textos
Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,:;-_~^*+ºª»«!#%&?
Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,:;-_~^*+ºª»«!#%&?
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,:;-_~^*+ºª»«!#%&?
Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,:;-_~^*+ºª»«!#%&?

FONTES OFICIAIS PARA PLATAFORMA PC
Logotipo: “Futura” utilizada para a construção do logótipo na sua variante Futura Lt Bt.
A utilização das mesmas fontes em todos os documentos de empresa é recomendada de modo a tornar todo o material gráfico produzido visualmente uniforme e coerente.
Os carateres (letras) que compõem o alfabeto não deverão ser expandidos, condensados ou alterados de qualquer modo.

Títulos e Textos: Arial nas suas variantes Regular, Bold (incluindo as variantes itálicas das mesmas).
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CORES OFICIAIS

cores oficiais do logotipo

PANTONE 202 C

PANTONE Black

C0
M 100
Y 61
K 43

C0
M0
Y0
K 100

R 152
G0
B 46

R0
G0
B0

variantes do logotipo

escala de cinzas - versão preto
20% de Black é o minímo possível.

positivo

100%

80%

negativo

60%

40%

20%

As cores oficiais do logótipo são o 100% Black, o Pantone 202 C e as suas respetivas conversões CMYK e RGB, como indicado.
A utilização do logótipo a monocromático (impressão a uma só cor) deverá ser utilizada, unicamente, quando por motivos de produção, não for
possível utilizar as cores institucionais.
Sempre que não seja possível ou adequada a impressão nestas cores, deverá ser utilizada uma das versões a preto ou branco, nas suas variantes
“positivo” e “negativo”.
Na versão a preto, a variante “positivo”, poderá ser utilizada com uma percentagem mínima de 20%.
Por motivos de identificação visual (ex: impressos e imposições operacionais subordinadas a códigos de cor), a Marca Parque Escolar deverá ser
preferencialmente utilizada a negativo sobre uma caixa na cor dominante.
Excetuam-se as situações impostas por circuitos de tratamento informático ou de certificação.
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PALETA DE CORES

Paleta Primária

PANTONE 202 C

PANTONE Black

WHITE

C0
M 100
Y 61
K 43

C0
M0
Y0
K 100

C0
M0
Y0
K0

R 152
G0
B 46

R0
G0
B0

R0
G0
B0

PANTONE
382 C

PANTONE 7408 C

PANTONE
Cool Gray 11 C
C0
M2
Y0
K 68
R 113
G 112
B 115

Paleta Secundária

PANTONE 3252 C
C 47
M0
Y 24
K0
R 131
G 207
B 202

C 29
M0
Y 100
K0
R 193
G 216
B 47

C0
M 25
Y 95
K0
R 255
G 194
B 34

PANTONE
Orange 021 C
C0
M 75
Y 95
K0
R 242
G 101
B 41

PANTONE 185 C
C0
M 99
Y 75
K0
R 238
G 31
B 65

PANTONE
Rubine Red C
C 11
M 100
Y 77
K3
R 208
G 23
B 100

São usadas na combinação com fotografias, gráficos, tabelas, fundos, transparências e gradientes.
Paleta Primária: em capas os tons são usados a 100%, assim como nas páginas interiores.
Nos gráficos e tabelas podem ser aplicadas percentagens de 10% a 100%.
Paleta Secundária: usada nos gráficos, tabelas, diagramas, etc.
Podem ser aplicadas percentagens de 50% a 100%.

As paletes de cores são sempre usadas com fundo branco.
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PANTONE 801 C
C 73
M8
Y9
K0
R0
G 177
B 216

PANTONE
361 C
C 74
M0
Y 99
K0
R 62
G 181
B 75
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COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS DE COR

versão em negativo

versão em positivo

São recomendados os fundos sobre os quais o logótipo seja perfeitamente legível.
A versão nas cores oficiais bordeaux e preto (Pantone 202C e 100% Black), só deverá ser utilizada quando impressa sobre fundo branco.
Quando for necessário aplicar o logótipo a uma cor em suportes monocromáticos, segundo processos que não permitam percentagens de cor,
deve aplicar-se a cor dominante como fundo e sobre ela o logótipo a negativo (branco), para que se obtenha a maior legibilidade possível quando
utilizado sobre fundos de cor escura.
Adota-se a versão em positivo (100% preto), quando aplicado sobre fundos de cor clara ou intermédia.
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COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS FOTOGRÁFICOS

A versão nas cores oficiais Pantone 202C e 100% Black, só deverá ser utilizada quando impressa sobre fundo branco.
São recomendados os fundos sobre os quais o logótipo seja perfeitamente legível.
Quando for necessário aplicar sobre um fundo fotográfico, deve aplicar-se a variante do Logótipo que melhor leitura tenha sobre a imagem: cores
oficiais, positivo e negativo.
Nas duas imagens em cima: exemplos do que se deve ou não fazer na aplicação das três variantes do logo.

exemplos errados de aplicação das variantes do logótipos
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ÁREA DE SEGURANÇA

X

área de segurança = 1 X

X

área de segurança = 1 X

A área de segurança indicada é uma margem de proteção do logótipo (o espaço vazio tangente à Marca), dentro da qual nenhum outro elemento
estranho, quer seja um elemento gráfico quer seja texto, deverá figurar de modo a preservar a legibilidade e a integridade visual da Marca Parque
Escolar.

medida de referência
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20 mm

DIMENSÃO MÍNIMA

redução mínima

De modo a preservar a legibilidade do logótipo, devem ser respeitadas as dimensões mínimas aqui definidas.
Dimensão mínima de 20 mm de largura do logotipo da Parque Escolar.
Não existe limite máximo para a aplicação da Marca, desde que não ponha em causa as proporções e relações de posicionamento.
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DO LOGÓTIPO

não alterar o tipo de letra

não utilizar cores incorrectas

não aplicar a marca em outline

não alterar o espaço entre os elementos gráficos

não utilizar elementos gráficos isolados

não associar à marca outros elementos gráficos

não distorcer a marca.
não expandir a marca em altura e / ou largura e
não condensar a marca em altura e / ou largura.

A Marca Parque Escolar é um elemento fundamental na comunicação e na identificação com os diversos públicos. A sua adulteração prejudica
a forma como é percebida e identificada. Por essa razão, deve ser, sempre, reproduzida de forma coerente e de acordo com as normas contidas
neste documento.
A Marca não deverá ser redesenhada nem adaptada em circunstância alguma.
Apresentam-se alguns exemplos do que não se deve fazer.
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CONJUGAÇÃO COM O LOGOTIPO
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

PROT.
3xE
ALTURA
MÍNIMA
11 mm
40 px

medida de segurança
área de proteção mínima

DISTÂNCIA
ENTRE
LOGOTIPOS
9xE

PROT.
3xE

Excepto na aplicação ao estacionário, as distâncias entre os logótipos da Parque Escolar e o Ministério da Educação
devem ser as medidas (EEE X 9)

Logotipo do Ministério da
Educação e Ciência
A dimensão mínima nunca deverá ser
inferior a 11 mm ou 40 px de altura.
Não existe limite de ampliação.
Reserva-se uma área de proteção
mínima de 3 E’s relativa a qualquer
elemento exterior à extensão.
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IMAGENS

As fotografias mantêm a sua tonalidade original e são sempre recortadas ou fotografadas sobre fundo branco e se possível encostar a fotografia à
margem do documento.
Podem ser usados apenas pormenores de uma fotografia e usar várias formas retas, desde que a fotografia não seja distorcida.
A escolha das fotografias deve ter em conta o tipo de documento em que vão ser inseridas, as Fases de construção, a escola no seu todo e na sua
localização, etc.
Por questões de copyright, não é permitida a utilização de imagens que não constem do banco de imagens da Parque Escolar. Permitido apenas
com a aprovação da Empresa (Secretaria-Geral).
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DAS IMAGENS

As fotografias mantêm a sua tonalidade original e são sempre recortadas ou fotografadas sobre fundo branco e se possível encostar a fotografia
à margem do documento.
Podem ser usados apenas pormenores de uma fotografia e usar várias formas retas, desde que a fotografia não seja distorcida.
A escolha das fotografias deve ter em conta o tipo de documento em que vão ser inseridas, as Fases de construção, a escola no seu todo e na sua
localização, etc.
Por questões de copyright, não é permitida a utilização de imagens que não constem do banco de imagens da Parque Escolar. Permitido
apenas com a aprovação da Empresa (Secretaria-Geral).

exemplos de aplicação incorrecta
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PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR
Secretaria-Geral

PARQUE ESCOLAR, E.P.E.
Av. Infante Santo, n.º 2 - 7º
1350-178 Lisboa
Tel. 21.394.47.10
Fax 21.394.47.75

www.parque-escolar.pt
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