


No Dia Universal dos Direitos da Criança, crianças e

jovens de todo o mundo irão fazer ouvir as suas vozes

em solidariedade com as mais desfavorecidas e

vulneráveis do mundo.

O dia 20 de novembro - aniversário da Convenção 

sobre os Direitos da Criança – é o momento para, 

juntos, defendermos e promovermos os direitos da 

criança e construir um futuro melhor para todas.

Será um dia divertido, com uma mensagem séria, no 

qual crianças e jovens de todo o mundo irão assumir 

papéis de grande visibilidade nas escolas, nos meios de 

comunicação social, na política, nas empresas, no 

desporto e no entretenimento, para chamar a atenção 

para os desafios que a sua geração enfrenta.

Este kit com materiais digitais apresenta um conjunto 

de sugestões que poderá utilizar para dar visibilidade às 

iniciativas da UNICEF e às crianças neste dia. 

um dia de acção

para as crianças, pelas crianças
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Logótipo horizontal

Logótipo vertical
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Logótipos disponíveis em positivo e negativo

Logótipo 

Dia Universal dos Direitos da Criança
O logótipo está disponível 

para download em 

https://we.tl/rOrl9l9DKB

Ou aceda ao Google 

Drive aqui 

https://goo.gl/bHVqqc

https://we.tl/rOrl9l9DKB
https://goo.gl/bHVqqc


Estas texturas podem ser 

utilizadas em fotografias, 

textos ou logótipos. 

Os materiais podem 

também ser 

descarregados em 

https://we.tl/6HxT4B0y82

Ou aceda ao Google 

Drive aqui 

https://goo.gl/bHVqqc

Efeitos de texturas
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https://we.tl/6HxT4B0y82
https://goo.gl/bHVqqc


Estes emojis podem ser 

utilizados em fotografias, 

textos ou logótipos. 

Servem para reforçar 

mensagens ou 

simplesmente para as 

tornar mais apelativas.

Os materiais podem ser 

descarregados em 

https://we.tl/BiaG7WRFY
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Ou aceda ao Google 

Drive aqui 

https://goo.gl/bHVqqc

Emojis
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https://we.tl/BiaG7WRFY9
https://goo.gl/bHVqqc


Pode juntar os emojis e os 

efeitos de textura e criar 

efeitos stencil.

Exemplos de combinações possíveis para efeito stencil.

6

Stencils
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A fonte do logótipo 

do Dia Universal 

dos Direitos da 

Criança é “Westfalia

V.2”, que poderá ser 

usada nas várias 

peças.

A fonte pode ser 

descarregada em 

https://we.tl/1RSgf1Z2Fs

ou aceda ao Google Drive 

aqui 

https://drive.google.com/op

en?id=1wYI9mFGLM98Frp

d4kXW3S8u_HmrtUNZC

Fonte

Inclinar ligeiramente o texto, cria um efeito semelhante a uma fonte manuscrita.

https://we.tl/1RSgf1Z2Fs
https://drive.google.com/open?id=1wYI9mFGLM98Frpd4kXW3S8u_HmrtUNZC


Também pode criar peças 

com o logótipo, a fonte e 

os ícones do Dia 

Universal dos Direitos da 

Criança… eis algumas 

sugestões.

Os materiais em ação

Ut reperum fuga. Et res  

volorep erovidicit, eum ant re  

dem audaeperum receaquam  

eiumquo quae labo. Itatur am  

quiat faccullit imagnatur?

Orporem facepudae vera sin  reic 

te voloritae quam aut offic  tectiur, 

ut ercia intis que veribus  enimpor 

emporrovite voluptatios  eos dis

derum.
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O vídeo produzido pela 

UNICEF dedicado ao Dia 

Universal dos Direitos da 

Criança pode ser 

colocado como uma 

lightbox no site do 

parceiro ou partilhado nas 

redes sociais.

Vídeo disponível em 

https://goo.gl/fawxAC

Vídeo
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https://goo.gl/fawxAC
https://www.youtube.com/watch?v=nyHws6WnSFg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nyHws6WnSFg&feature=youtu.be




Templates | Redes sociais
Facebook

Moldura para imagem de perfil e posts| Opção 1

Poderá aplicar esta moldura nas suas fotos, 

personalizando as mesmas.

Imagens de redes sociais disponíveis para download 

em https://we.tl/N4IgvvuAx4 ou aceda ao Google Drive 

aqui https://goo.gl/bHVqqc

Exemplo final:
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https://we.tl/N4IgvvuAx4
https://goo.gl/bHVqqc


Templates | Redes sociais
Facebook

Moldura para imagem de perfil e posts| Opção 2

Poderá aplicar esta moldura nas suas fotos, 

personalizando as mesmas.

Imagens de redes sociais disponíveis para download 

em https://goo.gl/uDAcrK ou aceda ao Google Drive 

aqui https://goo.gl/bHVqqc

Exemplo final:
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https://goo.gl/uDAcrK
https://goo.gl/bHVqqc


Simulação de perfil
Facebook

Simulação de aplicação das diferentes peças

13



Templates | Redes sociais
Twitter

Moldura para imagem de perfil

Poderá aplicar esta moldura nas suas fotos, 

personalizando as mesmas.

Imagens de redes sociais disponíveis para download 

em https://we.tl/N4IgvvuAx4 ou aceda ao Google 

Drive aqui https://goo.gl/bHVqqc

Exemplo final:
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https://we.tl/N4IgvvuAx4
https://goo.gl/bHVqqc


Simulação de perfil
TWITTER

Simulação de aplicação 

das diferentes peças
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Para mais informações contacte 

Vera Lança através do email press@unicef.pt


