
Mostra no 
Planejamento

Concurso de Logotipo - 13.04



Como a Mostra Cultural pode fazer parte do nosso planejamento?

- Como os alunos podem participar da Mostra?
- Concursos
- Apresentações / Exposições em Salas Temáticas
- Apresentações / Exposições na Live

- Documento: Sugestão de Sequência Didática - Logotipo;
https://drive.google.com/file/d/1vJHvsf4mtnK2AuXF5hMaoafbTkc8181_/view?usp=sharing

- Reunião-oficina: Como usar a SD de Logotipo na prática?



Nossa reunião-oficina de hoje:

40 min: Vamos calçar os sapatos dos alunos!

20 min: Vamos avaliar o que vimos, enquanto educadores!



Todos prontos?



O que é um logotipo?

Logotipo é a marca, o desenho quero 
representar naquele tema específico.

Marca que representa um produto. 
Reconhecimento do produto.

Identificação do que é aquilo que é 
representado.



Logotipo 
≠

Marca
O que vem dentro dessa garrafa 

ao lado?



Logotipo 
≠

Marca
A marca é maior que o logotipo, 
ela engloba tudo: embalagem, 
produto, preço… O logotipo é 

um pedacinho da marca.

Embalagem

Logotipo



O que compõe um logotipo?

Nome (fonte)

Desenho (símbolo)

Cores



E se os alunos buscarem no Google?

- Habilidades de pesquisa e 
interpretação;

- Questionamentos são bem-vindos!



O que é um logotipo?

O logotipo é um elemento da marca. 
É uma maneira como a marca se 
apresenta por meio de um símbolo -
com suas cores e formas - e do seu 
nome, escrito com uma fonte 
(tipografia) específica.



A escola na minha casa!



Logotipos relacionados a alimentação



Logotipos de produtos de limpeza



Qual é o jingle?

Além do logotipo, as marcas 
muitas vezes têm “jingles” que as 
representam, como o 
“parapapapa” do Mc Donalds. O 
jingle nada mais é do que uma 
mensagem sonora curta 
associada a uma marca.



Continue o Jingle:

Gostoso pra chuchu, chuá, chuá!

Uhul!

...



Continue o Jingle:

Gostoso pra chuchu, chuá, chuá!

Uhul!

Lavar a cabeleira com o Johnson’s Baby shampoo...



Qual é o Jingle de Dolly Guaraná?



Qual é o Jingle de Dolly Guaraná?

Dolly, Dolly Guaraná, Dolly…

Dolly Guaraná...



As marcas exercem 
influência na nossa 

vida?
Sugestões de textos





Admirável Chip Novo - Pitty

“Mas lá vem eles novamente

Eu sei o que vão fazer

Reinstalar o sistema”

“Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Tenha, more, gaste e viva

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga”



Proposta

Elaborar um logotipo da Mostra Cultural.

Levar em consideração as cores e formas para desenhar o símbolo que vai 
representar a Mostra esse ano. O logotipo precisa contemplar:

- O que a Mostra Cultural acredita: a habilidade dos moradores de 
Paraisópolis de se unirem e se fortalecerem enquanto comunidade.

- O tema da Mostra Cultural de 2021: Reinventar um novo mundo.



Como vocês imaginam esse 
novo mundo?
- Economia
- Tecnologia
- Educação
- Relacionamento interpessoal
- Cultura
- Saúde



Quais são as mudanças 
positivas em termos de:
- Economia
- Tecnologia
- Educação
- Relacionamento interpessoal
- Cultura
- Saúde



Como pensar nesse futuro?

Olhar para si 
mesmo

Olhar para 
Paraisópolis

Compartilhar 
sementes



Olhar para Paraisópolis

- Quais são as iniciativas positivas de Paraisópolis? (Aqui, os alunos podem 
trazer pontos a respeito da pandemia, mas também devem ser incentivados 
a pensar além da pandemia).

- O que você gosta a respeito da comunidade?

- Quais são os pontos fortes de Paraisópolis? E o que ainda não está forte o 
suficiente, mas tem potencial para ser fortalecido?



Missão da Mostra Cultural

Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando 
potencialidades, valorizando as práticas pedagógicas e culturais 
das escolas, organizações socioeducativas e artistas.



Ouvidoria da 
Mostra ;)

Essa era nossa proposta, 
queremos ouvir vocês!

1) Link para formulário: 
https://forms.gle/GbiWofbriWv
VGTJv7

2) Troca de ideias.


