
criação
colaborativa
da identidade visual
do Pocim vivo

*



Comunidade | Coletividade | 
Socio-Ambiental | Transparência | 
Natureza | Matas | Nascentes | 
Sustentabilidade | Autogestão | 
Geração de Renda | Brincadeira | 
Multiplicação | Convivência | Lazer | 
Reencontro | Alimentos Tradicionais
 

VALORES



Escolas | UMEIS | Creches | Oficineiros
Terceira Idade | Comunidade do Pocim
Comunidade da Serra | Comunidade do 
Pocim | Órgãos públicos | Prefeitura | 
Crianças que moram perto | Roots Ativa | 
Integrantes do Pocim | Universidade | 
Arquitetos sem Fronteiras

Públicos



Faixas | Reuniões | Whatsapp | 
Facebook | Cartaz | Carta-convite | 
Festa e eventos | Placa | Estandarte 
colaborativo | Teatro da Escola | 
Bandeira | Vídeos do Acauã | 
Bandeiras | Prestação de contas
 

ações de 
comunicação



Gameleira | Estandarte | Perfil 
da vista do terreno | Cabrito | 
Casa na árvore | Balanço | 
Cabrito | Demolição | Cor | 
Planta | Favela | Passarinho | 
Brincadeira | Pé de Fruta | Pipa
 
 

referências 
visuais























REPETIÇÕES

*gameleira
*verde





*azul
*pocim









*casinhas
*comunidade



*maiúsculas
*minúsculas
*misturadas







IDEIA DE COMPOSIÇÃO



TIPOGRAFIA























Elementos 
ilustrativos





Elementos 
ilustrativos



Elementos 
ilustrativos



Elementos 
ilustrativos





Elementos 
ilustrativos







Elementos 
ilustrativos



Elementos 
ilustrativos





Elementos 
ilustrativos





Elementos 
ilustrativos



Elementos 
ilustrativos



fotos:
 



fotos:
 





Blusas:
 



Blusas:
 



Blusas:
 



Blusas:
 



caderninho:
 



assinatura para email:







de apoio
letras manuais
de letreiros
em muros
* TAPIOCA *

tipograf ia Tipografia de Apoio para 
textos longos: Agenda
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 



CORES
92/69/1/0

83/34/100/26

13/76/37/3

64/4/82/0

72/20/86/4



Pocim Vivo

erros



REDUçãO limite 
recomendada

1,5cm 1cm



margem de 
segurança




