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Este manual orienta a utilização prática
da identidade visual criada para o 1º campeonato
mundial de desporto escolar adaptado, os JOGOS
INCLUSIVOS, INCLUSIVE GAMES.
Pretende-se proporcionar indicações suficientes
para a utilização correta e coerente da identidade
visual nas diferentes peças necessárias
à realização dos jogos.
O conceito gráfico foi desenvolvido, a pedido
do Desporto Escolar do Ministério da Educação,
pelos alunos da turma DG16
do Curso Profissional de Artes Gráficas
da Escola Secundária Padre António Vieira,
Agrupamento de Escolas de Alvalade.
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p 03

Em maio de 2017, o Desporto Escolar do Ministério
da Educação (DE-ME) desafiou os alunos da turma
DG16 (10º ano) do curso profissional de design gráfico
da ES Padre António Vieira do AE de Alvalade,
para conceber o símbolo e logotipo para
o 1º campeonato mundial de desporto escolar
adaptado — os JOGOS INCLUSIVOS — uma iniciativa
que conta com o apoio da ISF - School Sport
Foundation e que vai decorrer na Póvoa de Varzim
entre 9 e 14 de julho de 2018.
O projeto foi enquadrado em módulos das disciplinas
de design gráfico e oficina gráfica e a 17 de julho
foram apresentadas 14 propostas, algumas
aqui reproduzidas. A escolha do DE-ME recaíu
sobre a proposta assinalada.
Numa 2ª fase, no final de outubro de 2017, o DE-ME
apresentou um caderno de encargos sobre
as diferentes aplicações do símbolo e logotipo,
materiais e suportes necessários à realização
dos jogos.
Entre outubro e dezembro de 2018, uma parte
da turma DG16 desenvolveu os conceitos gráficos
que apresentamos neste manual de normas.
Design e grafismo
DG16 do AE Alvalade
Coordenação e Orientação Docente
António Gomes, Cláudia Hora,
Teresa Sousa e Vitoriano Mendonça
Lisboa, janeiro 2018
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O símbolo foi desenvolvido a partir
da representação esquemática de duas figuras
humanas que representam a essência dos Jogos
Inclusivos e celebram a harmonia, superação
e partilha.
design Rita Alves
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logo

O logo é composto pelo símbolo
e pela designação
Jogos Inclusivos
Inclusive Games
A inclusão da referências ao local e data
acresce, em certas aplicações,
o contexto necessário à memorização
de eventos desta natureza.

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais
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A partir da forma O do símbolo determina-se
a área de proteção do logo.
Esta unidade de medida é igual para todas
as versões do logo e também para as suas
derivações.
Nenhum conteúdo (texto, imagem, ou outro
elemento gráfico) deve invadir esta área.
Quando o logo é redimensionado mantêm-se
as proporções da área de proteção.

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

p 07

O logo está disponível em versões
verticais e horizontais.
Nas versões horizontais o logo pode, ou não,
incluir o local e data do evento.
Em qualquer dos casos, a altura do símbolo
corresponde à da caixa de texto.

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Logo.ai
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Nas versões verticais o logo pode não incluir
o local e data do evento.
São possíveis 4 versões-base:
1 – JI&IG 1 linha + local + data + ano
2 – JI&IG 2 linhas + local + data + ano
3 – JI&IG 2 linhas + local + ano
4 – JI&IG 2

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Logo.ai
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As versões verticais 2 têm aplicações muito
específicas como faixas, bandeiras, fitas e outros
materiais de promoção.

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Logo.ai
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Para garantir a leitura do logo em suportes impressos
e/ou digitais, devem ser respeitadas as dimensões
mínimas definidas para cada versão.
Em suportes impressos:
versão horizontal do logo
largura mínima de 60 mm.
versão vertical do logo
largura mínima de 40 mm.
símbolo
largura mínima de 10mm.
Em suportes digitais:
versão horizontal do logo
largura mínima de 170 px.
versão vertical do logo
largura mínima de 120 px.
símbolo
largura mínima 30px.
Não foram definidas dimensões máximas.
O logo deverá ser sempre redimensionado mantendo
as proporções de altura/largura.

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais
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No logo, bem como em todas as restantes
expressões da identidade visual, é sempre utilizado
o tipo de letra Titillium©
O Titillium é um tipo de uso livre desenvolvido
na Accademia di Belle Arti di Urbino como projeto
didático da cadeira de design de letra do mestrado
de design visual.
O Titillium também é utilizado no website
da ISF - School Sport Foundation [http://isfsports.org]
No âmbitos dos JOGOS INCLUSIVOS, o Titillium
também deve ser utilizado para títulos e texto corrido
em suportes impressos e digitais. Nestes casos,
na indisponibilidade da Titillium, podem ser utilizados,
como tipos de substituição, os tipos Arial (windows)
ou Colibri (MacOS).

O Titillium pode ser descarregado de
https://www.fontsquirrel.com/fonts/titillium
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Os textos ilustram um exemplo da hieraquia gráfica
que se deve estabelecer entre os diferentes elementos
– título | subtítulo | texto
e respetivos corpos
18pts | 14pts | 12pts
Podem ser adoptadas outras hierarquias, desde que equivalentes.
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Os textos ilustram um exemplo da hieraquia gráfica
que se deve estabelecer entre os diferentes elementos
Podem ser adoptadas outras hierarquias, desde que equivalentes.
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O símbolo existe numa versão policromática,
uma graduação de azul para o verde
e versões monocromáticas,
quer em positivo que deve ser aplicado sobre
fundos brancos,
quer em negativo que deve ser aplicado sobre
fundos da paleta de cores.

* cores dominantes nos logos da ISF e do DE

design Rita Alves
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Os símbolos policromáticos ou em positivo (preto) são
unicamente utilizados sobre fundos brancos.

Em fundos de cor aplica-se a versão em
negativo (branco) do símbolo.
Abaixo, as cores que podem ser utilizadas como
fundo para símbolos em negativo.

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

design Rita Alves
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Os logos com símbolo policromático ou em positivo (preto)
são unicamente utilizados sobre fundos brancos.

Em fundos de cor o logo a ser ultilizado é a versão em
negativo (branco).
A paleta de cores adoptada permite contraste
e legibilidade para logos em negativo.

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

design Rita Alves
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As texturas inspiram-se em motivos marítimos
que remetem para a história e os descobrimentos,
motivos frequentes na arquitetura e no desenho
da calçada portuguesa..
Abaixo as quatro séries de cores a utilizar
nas texturas.

1

2

3

4
textura

textura
textura
O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Texturas.ai

design Eva Falcão
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Nas apresentações em PowerPoint,
ou semelhante, os diapositivos devem manter
as proporções de 16:9 ou 4:3.
Abaixo, as cores que podem ser utilizadas
para texturas e fundos das apresentações.
Para fundos de cor os textos e logos aplicam-se
em negativo.
Para fundos brancos, aplica-se o símbolo
policromático e os textos a preto
ou na cor mais escura da textura.
Exemplifica-se a aplicação das cores
da série 4 da paleta (azuis).
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2

3

4
textura
fundo
textura
textura

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Apres-PP.ai

design Eva Falcão & Rui Nascimento
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No FaceBook, a cover photo com a imagem
visual dos JI invoca as cores dominantes
no símbolo: transições entre verde e azul
(séries 3 e 4 da paleta).
Ao longo do evento e em função
da necessidade de noticiar eventos
ou resultados, as cores de fundo poderão
transitar para imagens que os ilustrem.

3

4
textura
fundo
textura
textura

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

design Eva Falcão
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3

4
textura
fundo
textura
textura

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

design Eva Falcão
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Exmo. Sr.
Coordenador do Desporto Escolar
AEA - Escola Sec Padre Abntónio Vieira
Rua Marquês de Soveral
1749-063 Lisboa

Assunto: 1º Campeonato Mundial de Desporto Escolar Adaptado, JOGOS INCLUSIVOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Enim tortor at auctor urna nunc id cursus metus. Nulla facilisi
nullam vehicula ipsum a. Donec massa sapien faucibus et. Velit aliquet sagittis id consectetur
purus ut faucibus pulvinar. Nibh sit amet commodo nulla facilisi. Vitae ultricies leo integer
malesuada nunc vel risus commodo. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam tempor. Ut
placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Sed lectus vestibulum mattis
ullamcorper velit sed ullamcorper morbi tincidunt. Mi proin sed libero enim. Nisl purus in mollis
nunc sed id semper risus in. Curabitur vitae nunc sed velit dignissim sodales ut eu sem. At urna
condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id.
Pharetra pharetra massa massa ultricies mi quis hendrerit. Porta non pulvinar neque
laoreet suspendisse. Non curabitur gravida arcu ac tortor dignissim. Tincidunt ornare massa
eget egestas purus viverra accumsan in. Vel turpis nunc eget lorem dolor sed. Venenatis lectus
magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus. Turpis in eu mi bibendum neque egestas.
Cras tincidunt lobortis feugiat vivamus at. Sed cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum
ut. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Sed vulputate odio ut enim blandit
volutpat maecenas. Nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse. Tempus
iaculis urna id volutpat lacus laoreet. Quisque sagittis purus sit amet volutpat consequat mauris
nunc. Id interdum velit laoreet id. Proin sed libero enim sed faucibus turpis in eu mi. Et
sollicitudin ac orci phasellus egestas tellus rutrum. Tincidunt id aliquet risus feugiat in ante
metus. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci phasellus egestas tellus. A scelerisque purus
semper eget.
Nec ultrices dui sapien eget mi proin sed. Malesuada fames ac turpis egestas maecenas
pharetra. Sed turpis tincidunt id aliquet risus. Leo urna molestie at elementum eu facilisis.
Egestas pretium aenean pharetra magna. Non tellus orci ac auctor augue mauris. Vulputate eu
scelerisque felis imperdiet proin. In hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est. Nec
ullamcorper sit amet risus nullam.
Lisboa, 31 de janeiro de 2018.

Coordenação Nacional do Desporto Escolar | Direção-Geral da Educação
Av. 24 de Julho, n.º 140, 1399 - 025 Lisboa | Tel: 213 936 804 | E-mail: desportoescolar@dge.mec.pt

Exmo. Sr.
Coordenador do Desporto Escolar
AEA - Escola Sec Padre Abntónio Vieira
Rua Marquês de Soveral
1749-063 Lisboa

Para o papel de carta A4 adoptam-se
dois modelos onde dominam o símbolo
policromático e texturas em tons de verde
ou azul (séries 3 e 4 da paleta).

Assunto: 1º Campeonato Mundial de Desporto Escolar Adaptado, JOGOS INCLUSIVOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Enim tortor at auctor urna nunc id cursus metus. Nulla facilisi
nullam vehicula ipsum a. Donec massa sapien faucibus et. Velit aliquet sagittis id consectetur
purus ut faucibus pulvinar. Nibh sit amet commodo nulla facilisi. Vitae ultricies leo integer
malesuada nunc vel risus commodo. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam tempor. Ut
placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Sed lectus vestibulum mattis
ullamcorper velit sed ullamcorper morbi tincidunt. Mi proin sed libero enim. Nisl purus in mollis
nunc sed id semper risus in. Curabitur vitae nunc sed velit dignissim sodales ut eu sem. At urna
condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id.

Sempre que possível, estas versões podem
ser impressas a preto e branco/cinzentos.

3

Pharetra pharetra massa massa ultricies mi quis hendrerit. Porta non pulvinar neque
laoreet suspendisse. Non curabitur gravida arcu ac tortor dignissim. Tincidunt ornare massa
eget egestas purus viverra accumsan in. Vel turpis nunc eget lorem dolor sed. Venenatis lectus
magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus. Turpis in eu mi bibendum neque egestas.
Cras tincidunt lobortis feugiat vivamus at. Sed cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum
ut. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Sed vulputate odio ut enim blandit
volutpat maecenas. Nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse. Tempus
iaculis urna id volutpat lacus laoreet. Quisque sagittis purus sit amet volutpat consequat mauris
nunc. Id interdum velit laoreet id. Proin sed libero enim sed faucibus turpis in eu mi. Et
sollicitudin ac orci phasellus egestas tellus rutrum. Tincidunt id aliquet risus feugiat in ante
metus. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci phasellus egestas tellus. A scelerisque purus
semper eget.

4
textura

Nec ultrices dui sapien eget mi proin sed. Malesuada fames ac turpis egestas maecenas
pharetra. Sed turpis tincidunt id aliquet risus. Leo urna molestie at elementum eu facilisis.
Egestas pretium aenean pharetra magna. Non tellus orci ac auctor augue mauris. Vulputate eu
scelerisque felis imperdiet proin. In hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est. Nec
ullamcorper sit amet risus nullam.
Lisboa, 31 de janeiro de 2018.

textura
textura

Coordenação Nacional do Desporto Escolar | Direção-Geral da Educação
Av. 24 de Julho, n.º 140, 1399 - 025 Lisboa | Tel: 213 936 804 | E-mail: desportoescolar@dge.mec.pt

JI-Carta-A4.ai

Coordenação Nacional do Desporto Escolar | Direção-Geral da Educação
Av. 24 de Julho, n.º 140, 1399 - 025 Lisboa | Tel: 213 936 804 | E-mail: desportoescolar@dge.mec.pt
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O envelope C4 (229mm x 324mm) pode conter
folhas A4, sem ter de as dobrar.
É adequado para o envio de certificados,
documentos e revistas.
A sua dimensão permite identificar o envelope
com logo e contactos apenas numa das suas faces.

JI-envelope-c4-229mmx324mm-aba.ai
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O envelope DL (220mm x 110mm) é considerado
o envelope standard para o envio de documentos
por correio.
Apresentam-se 2 versões: com e sem janela.
Para permitir destaque ao logo, optou-se por
colocar os contacos na aba de fecho do envelope.

JI-envelope-dl-220mmx110mm-aba.ai

JI-envelope-dl-220mmx110mm.janela-aba.ai

p 24

frente

interior – aberto

A pasta A4 (215mm x 310mm) com abas à direita
para formar uma bolsa aberta permite guardar
materiais organizadores, newsletters, programas
e material de divulgação diversa como guiões,
mapas ou folhetos.
Na frente, uma textura em tons verdes e o logo
policromático dominam sobre um fundo branco.

artes finais

No interior, 2 tons de verde (fundos 1 e 2) dominam
num padrão criado com uma das versões
horizontais do logo.

3
textura
fundo 1
fundo 2
textura
textura
JI-pasta-a4-215mmx310mm-bolsa-ext.ai

JI-pasta-a4-215mmx310mm-bolsa-interior.ai
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Identificação Participantes

Os cartões de identificação dos partcipantes,
formato B8 (60mm x 91mm), devem ser usados
com fita de pescoço.
Consideraram-se 5 categorias de participantes:
– Árbitro
– Organização
– Atleta
– Treinador
– Convidado
As cores dos fundos com a designação da condição
do participante obedecem à segiuinte paleta de cores:

1

2

3

4

fundo

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Cartao_Id.ai

p 26

Identificação País | id. bus A3

As placas de identificação dos países participantes
e dos autocarros são em formato A3.
As cores dos fundos e texturas para estas placas
obedecem à segiuinte paleta de cores:

1

2

3

4
textura
fundo
textura
textura

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Resultados&Info.ai

design Bernando Miranda & João Pereira
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Durante o evento, as informações sobre a agenda,
eventos e resultados, deverão ser divulgadas através
de monitores/projeções ou através de material
impresso em formatos A5, A4 ou A3.
Para os resultados desportivos adoptam-se fundos
e texturas em tons de azul.
Para informações de caráter geral, adoptam-se
fundos e texturas em tons de verde.
As cores dos fundos e texturas para as informações
obedecem à segiuinte paleta de cores:

1

2

3

4
textura
fundo
textura
textura

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Resultados&Info.ai

design Bernando Miranda & João Pereira

manual de normas

p 28

POP | rollup branco

A sinalização de locais onde decorrem atividades
desportivas e outros pontos importantes, para
além da sinalização específica (ver sinalética),
deverá ser feita através de expositores tipo rollup
ou sobre painéis auto-portantes em K-Line.
Os rollup/painéis propostos têm uma área visível
de 850mm x 1980mm.
Nesta versão, com o símbolo policromático,
as cores das texturas nos rollup/paineis obedecem
à segiuinte paleta de cores:

1

2

3

4
textura

ORIENTEERING

ATHLETICS

fundo
textura
textura
O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-ROLUP-WT-ORI.ai

JI-ROLUP-WT-ATL.ai

JI-ROLUP-WT-BOCai

JI-ROLUP-WT-FRD.ai

JI-ROLUP-WT-MPT.ai

p 29

Os rollup/painéis propostos têm uma área visível
de 850mm x 1980mm.
Nesta versão, com o logo a negativo, as cores
dos fundos e texturas nos rollup/paineis
obedecem à segiuinte paleta de cores:

1

2

3

4
textura
fundo
textura
textura

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-ROLUP-ORI.ai

JI-ROLUP-ATL.ai

JI-ROLUP-BOCai

JI-ROLUP-FRD.ai

JI-ROLUP-MPT.ai
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Bandeira tipo Vela XL com área visível
de 624 x 3262 mm
Nas bandeiras aplicam-se as versões
verticais do logo.
A aplicação do símbolo policromático faz-se
sobre bandeiras com fundo branco.

4
textura
fundo
textura

Póvoa de Varzim . 09 | 14 jul 2018

3

Póvoa de Varzim . 09 | 14 jul 2018

2

JOGOS INCLUSIVOS

1

INCLUSIVE GAMES

As cores dos fundos e texturas nas
bandeiras coloridas obedecem à segiuinte
paleta de cores:

textura
JI-AF-Bandeira_viol.ai
O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-AF-Bandeira_verm.ai

JI-AF-Bandeira_verd.ai

JI-AF-Bandeira_azul.ai

JI-AF-Bandeira_branca.ai
design Rebeca Pereira
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Nas T-Shirt aplicam-se versões horizontais do logo.
Sobre fundo branco:
versões policromática e a positivo (negro)
do símbolo ou do logo.
Sobre fundos a negro ou a cor da paleta:
versões a negativo do símbolo ou do logo.
Aplicação frontal:
logo com local, datas e ano.
Aplicação peitoral sobre lado esquerdo;
logo com local e ano.

1

2

3

4

fundo

O logo deverá ser sempre reproduzido a partir dos ficheiros originais

JI-Logo.ai

design Patrícia Silva & Rita Alves
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Sinalética | Pictogramas Sinalização

painéis de sinalização

pictogramas

A sinalética será colocada de forma a permitir identificar
percursos e a localização de eventos.
Os pictogramas podem ser aplicados isoladamente
[suporte de 210mm x 210mm]
ou em painéis de sinalização
[suporte de 105mm x 420mm].
A cor dos fundos para os pictogramas
e sinalética obedece à segiuinte paleta de cores:

1

2

3

4

fundo
JI-SINALETICA.ai

design Bernando Miranda & João Pereira
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Versos
As medalhas têm 70mm de diâmetro.
Para além das atribuídas às equipas
dos 3 primeiros lugares das modalidades,
também se considera uma outra versão, genérica,
com menção no verso a referir apenas:
Portugal
Póvoa de Varzim
9-14 jul 2018

genérico
Portugal
Póvoa de Varzim
9 -14jul2018

modalidades

1

3

BOCCIA

BOCCIA

Portugal
Póvoa de Varzim

Portugal
Póvoa de Varzim

Portugal
Póvoa de Varzim

9 -14 Jul

1

9 -14 Jul

2

9 -14 Jul

3

ATLETISMO

ATLETISMO

ATLETISMO

Portugal
Póvoa de Varzim

Portugal
Póvoa de Varzim

Portugal
Póvoa de Varzim

9 -14 Jul

1

9 -14 Jul

2

9 -14 Jul

3

ORIENTAÇÃO

ORIENTAÇÃO

ORIENTAÇÃO

Portugal
Póvoa de Varzim

Portugal
Póvoa de Varzim

Portugal
Póvoa de Varzim

9 -14 Jul

JI-Medalhas.ai

2

BOCCIA

9 -14 Jul

9 -14 Jul

design Bernando Monteiro,Mário Fernandes, Rebeca Pereira

