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Manual Básico de aplicação de logotipo do CEMVS

Neste manual, apresentamos as orientações sobre as aplicações adequadas do logotipo do CEMVS. 
Estão definidas as possibilidades de aplicação coerente da marca, em diversas situações, além de 
instruções que devem ser seguidas a risca para garantir a fidedignidade à identidade visual da instituição.

É primordial a aplicação correta para fortalecer a imagem institucional e padrão visual da marca do 
CEMVS. Para isso, é necessário o empenho de todos os servidores, comunidade escolar, meios de notícias, 
empresas de serviços gráficos num esforço de presteza e diligência para garantir e valorizar esse patrimônio, 
que é de TODOS, A MARCA CEMVS – COLÉGIO ESTADUAL MANOEL VICENTE DE SOUZA. 

A identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que formam personalidade visual e atribui 
uma representação simbólica e exclusiva de uma instituição ou organização. A criação do nosso logotipo 
em 2015, partiu da necessidade de fixar e consolidar a imagem institucional do Colégio Estadual Manoel 
Vicente de Souza perante a comunidade acadêmica e local, estabelecendo vínculo e compromisso entre 
as partes.  Através da nossa logomarca, buscamos fazer com que as pessoas consigam identificar os 
valores e expressividade do CEMVS enquanto instituição de ensino. 

Apresentamos a você o manual de identificação visual do CEMVS, o qual tem o propósito de 
padronizar nossa marca, orientar no tocante a tipografia, backgrounds, paletas de cores e as regras para 
aplicação da logo.  . 
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Construção e Simbologia do logotipo 

A proposição do logotipo é transmitir a mensagem que unimos à nossa prática de trabalho, o ensino 
tradicional e as novas tecnologias educacionais, ou seja, que utilizamos a tecnologia como metodologias 
ativas a fim de facilitar e promover o acesso ao conhecimento fortalecendo a aprendizagem, o que fica 
evidenciado pelos três paralelogramos dispostos na vertical, que representam os ambientes virtuais 
(módulos: aluno, professores e administração) da plataforma digital do CEMVS. Já o livro aberto, significa que 
acreditamos que ele continua sendo a principal porta de entrada ao mundo do conhecimento, é um 
instrumento que alimenta, nutre e faz crescer; o aluno com o chapéu de formatura ao centro disso tudo, 
simboliza que o nosso modelo pedagógico está centrado no Projeto de Vida do Estudante, ou seja, formá-lo 
para a vida, prepará-lo para o futuro.  As iniciais maiúsculas C.E.M.V.S, é a sigla do nome do Colégio Estadual 
Manoel Vicente de Souza, o traçado em duas linhas nas cores azul e amarelo remetem as cores do nosso 
estado, o Tocantins. O slogan “Preparando você para o futuro” simplifica a missão da Instituição que está 
atrelada ao modelo pedagógico no qual o centro do nosso trabalho é o estudante.  

A criação do logotipo do CEMVS em 2015, partiu do princípio que tanto acreditamos, de que a escola 
deve fazer uso de diversos recursos para oportunizar ao estudante o acesso ao conhecimento através de 
várias ferramentas, dentre elas a tecnologia, rompendo assim, com as barreiras do ensino tradicional, 
abrindo portas para a nova educação na era digital. 
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Variação de cores

As cores oficiais do logotipo foram inspiradas nas cores que identificam as profissões e as bandeiras: 
do Brasil e do Tocantins.  Por isso, o uso da logo em três modelos de cores. Logo abaixo, encontram-se as 
paletas de cores com tons exatos de cada cor para impressão em policromia (CMYK), versões digitais (RGB) 
e impressão em cores sólidas:
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CMYK 97/60/18/0 54/9/80/0 57/87/11/0 13/10/93/0
transparência de 20%

RGB 15/109/160 133/184/105 132/73/140

64/52/55/36

72/62/67228/211/64

CMYK RGB

transparência de 20%

transparência de 10%

transparência de 10%



Versão em cores

A versão em cores do logotipo deve ser aplicada de acordo com os seis modelos listados a seguir, 
tanto nos modelos horizontal e vertical:
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CMYK 0/82/73/0 4/33/78/0 14/79/0/0 13/10/93/0
transparência de 20% 

RGB 239/82/74 239/173/82 206/90/165

64/52/55/36

72/62/67228/211/64

transparência de 10% 

transparência de 20% transparência de 10% 

CMYK 82/2/93/0 68/4/0/0 0/18/100/0 13/10/93/0
transparência de 20% 

RGB 49/173/99 41/189/239 255/206/41

64/52/55/36

72/62/67228/211/64

transparência de 10% 

transparência de 20% transparência de 10% 



Versão P&B (Monocrática) 

As versões monocráticas (preto e branco) do logotipo devem ser aplicadas nas comunicações 
seguindo o padrão abaixo, tanto nos modelos horizontal e vertical:
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Arejamento e Redução 

As margens de proteção do logotipo não podem ser ultrapassas. É muito importante seguir esta regra 
para assegurar o espaçamento ao entorno da logo para que a mesma não sofra com interferências de 
outros elementos e seja garantido o impacto visual, boa leitura e visualização. 
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BASE DA ÁREA DE
PROTEÇÃO:
Tamanho da
cabeça do
boneco 



Aplicação do logotipo em fundo sólido de cores claras 

A aplicação do logotipo sobre fundos sólidos de cores claras, pode ser feita fazendo uso da marca 
em cores com a fonte das iniciais e slogan na cor branca ou na sua versão preto e branco. Porém, para fazer 
aplicação da marca sobre fundo branco ou claro, deve ser usado a cor preta, cinza ou lilás nas inicias do 
colégio. Veja os modelos: 
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Aplicação do logotipo em fundo sólido de cores escuras 

A aplicação do logotipo sobre fundos sólidos de cores escuras ou instáveis, pode ser feita fazendo uso 
da marca na versão negativa ou utilizar box com fundo branco e aplicação da logo em cores:
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Aplicação do logotipo em fundo fotográfico em cores claras
e escuras

Para a aplicação do logotipo sobre fundos fotográficos, proceder com a utilização de acordo com os 
exemplos abaixo:
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Restrições de uso/aplicação

Fica permanentemente proibida a aplicação do logotipo fazendo alterações nas cores dos 
elementos, tipografia, distorção, rotação, desalinhar os elementos, aplicar bordas ou moldura ao logotipo, 
aplicar diretamente sobre fotos, aplicar tipografia sem os ícones, alterar as proporções estabelecida entre 
elementos e tipografia. Veja os exemplos de como não aplicar: 
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Tipografia 

Abaixo o alfabeto tipográfico adotado para o padrão de identidade visual do CEMVS. 
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Contudo, para uso em peças publicitárias, cartazes, textos complementares e web site, recomenda-
se usar as famílias exemplificadas abaixo:

Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza

CEMVS

Preparando você para o futuro!

Tahoma (Negrito)

Tahoma (Normal)

Lucida Sans (Itálico, Normal Itálico)

Poppins
Poppins

AvantGarde
AvantGarde



Outros logotipos e ícones institucionais que não sofrem 
nenhum tipo de alterações

As logomarcas abaixo não sofrem nenhum tipo de alterações na sua aplicação:
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OS ÍCONES ABAIXO NÃO SOFREM NENHUM TIPO DE 
ALTERAÇÕES NA SUA APLICAÇÃO:

ÍCONES DIFERENCIAIS DO CEMVS
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ACOLHIMENTO   ELETIVAS 

 PROJETO
DE VIDA

 PÓS-MÉDIO
 PLATAFORMA VIRTUAL 

DE APRENDIZAGEM

TUTORIA
PRÁTICAS DE VIVÊNCIA 

EM PROTAGONISMO

PRÁTICAS EXPERIMENTAIS

ESTUDO ORIENTADO



ÍCONES EVENTOS OFICIAIS DO CEMVS

16

CEMVSCEMVSCEMVS
& FAMÍLIA& FAMÍLIA& FAMÍLIA

de Novembro
dia da consciência negra



ÍCONES EVENTOS OFICIAIS DO CEMVS
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ÍCONES MOTIVOS PARA ESTUDAR NO CEMVS

REFERÊNCIA 
COLÉGIO

E  NPI OU TAQE

10
em qualidade




