
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Technovation 

Semana 6 

 

Unidade de Programação 6: Como planejar o código  

Unidade de Marketing 2: Criar identidade visual e logo 

 

Unidade de Programação: Módulo 6. Como 

planejar o código 

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade, você aprenderá a... 

● Como planejar de que forma programar 

● Maneiras de gerir o projeto e estruturar o tempo  

Como planejar a programação 

Na unidade de programação 5 vocês planejaram como seu aplicativo deverá se 

parecer e como os usuários interagirão com ele. Nesta seção, vocês aprenderão duas 

técnicas para ajudar a planejar a programação e pensar sobre como o aplicativo 

deverá funcionar. É importante planejar o que programar para que possam descobrir 

se precisam aprender algo novo e pensar em como as coisas vão funcionar antes de 

passar para o computador! 

Pseudocódigo 

Escrever pseudocódigo é uma parte importante do processo de planejamento do 

aplicativo. Pseudocódigo é uma mistura de linguagem comum com linguagem de 

programação, para explicar o que o aplicativo deve fazer. Vocês devem usar termos 

de programação que já conhecem, como loop e estruturas condicionais, além dos 

componentes do App Inventor que queiram usar, como ListView ou botões. Não há 

muitas regras sobre como escrever pseudocódigo, mas o objetivo é ter uma ideia de 

como o aplicativo funcionará antes de começar a programá-lo.  

Vamos ver o exemplo da unidade de programação 3. Neste aplicativo, o usuário pode 

pesquisar sobre mulheres cientistas em uma base de dados. O aplicativo exibe os 

nomes em uma ListView e o usuário pode escolher uma cientista para conhecer sua 

história. 

https://drive.google.com/file/d/0B9IONIGfHk_VVkVSemJsUUQ3RDg/view?usp=sharing
http://media.wix.com/ugd/259db6_8b1c1a049fdb4a4d9bdb7ba98d7c12fb.pdf


 

Botão "Search", ou buscar 

● Quando o usuário apertar em "Search" 

● O aplicativo usa um loop for para buscar pelos nomes e descrições 

armazenados na TinyDB 

● Se houver correspondência 

○ O aplicativo adiciona o nome da cientista a uma lista de variáveis vazia, 

chamada searchResults, ou resultados da busca 

● Se a lista searchResults estiver vazia depois de o loop terminar 

○ O aplicativo notifica que não há correspondências 

● Se não 

○ O aplicativo exibe a lista searchResults em uma ListView 

Seleção de cientistas 

● Quando o usuário seleciona algo da ListView1 

● O aplicativo abre uma tela "Screen2" 

● O aplicativo recupera a descrição e o nome da cientista na TinyDB 

● O aplicativo exibe a descrição e o nome da cientista 

Atividade 

Escrevam pseudocódigos para dois event handlers do aplicativo. Se tiverem 

problemas para definir como um event handler funcionará no aplicativo, peçam ajuda 

para as colegas ou para o mentor! 

Perguntas a se fazer: 

● Qual é o evento que aciona o código?  

● O aplicativo precisará usar valores armazenados? 

 Se for o caso, onde os valores serão armazenados? 

● O aplicativo precisará usar variáveis? Se for o caso, é bom nomeá-las para 

manter o controle. 

 

Fluxograma 

Fluxogramas são diagramas que representam algoritmos. Eles usam formas e setas 

para demonstrar como dados percorrem um programa.  Eles são sempre lidos de cima 

para baixo. Programadores usam formas diferentes para representar coisas diferentes 

que podem acontecer com os dados. A figura seguinte é um exemplo de algoritmo 

para descobrir a razão da dor de barriga de alguém: 



 

 
 

A forma oval representa onde o algoritmo começa e termina. No 

exemplo acima, há três diferentes locais em que o algoritmo pode terminar: a pessoa 

deve comer algo, descansar ou ir ao médico. Esses locais são chamados de terminais. 

 

 

Os losangos representam tomadas de decisão. São como bifurcações 

em estradas. Isso é quando uma estrutura condicional precisa decidir se uma condição 

é verdadeira ou falsa. Duas setas saem de uma decisão, uma para verdadeiro e uma 

para falso. Observem como as setas saem dos losangos no exemplo acima: um sai de 

baixo e outro da lateral. 

 

 

Outro exemplo de fluxograma: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esse diagrama usa retângulos, que 

representam processos. Um processo é algo que seu código 

precisa fazer. Pode ser alertar um usuário, configurar uma 

label para dizer algo, ou adicionar números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fluxograma representa um loop while. A condição e o processo (neste caso, 

acessar um input) se repetirão até que a condição seja satisfeita. Esse é outro tipo de 

loop que aprenderam da unidade de programação 3: um loop for. A condição em um 

loop for é verificar se o contador atingiu o número definido de repetições que o 

processo se repetirá. 

 

 

http://media.wix.com/ugd/259db6_8b1c1a049fdb4a4d9bdb7ba98d7c12fb.pdf


 

A última forma é o paralelogramo.   Usem essa forma sempre que 

precisarem obter algum dado, seja de usuários ou de outras fontes, como sites. O 

paralelogramo é para inputs. 

Atividade 

Nesta atividade, vocês transformarão o pseudocódigo em um fluxograma. Utilizem o 

pseudocódigo da última atividade e sigam as etapas a seguir. 

 

1. Coloquem uma oval no começo e nos finais do event handler. Esses são os 

terminais. Normalmente, há mais de uma maneira de um fluxograma terminar. No 

exemplo acima do botão "Search", o event handler termina mostrando os 

resultados da busca em uma ListView ou alertando o usuário de que não há 

correspondências. 

 

2. Os losangos devem ser postos onde há tomadas de decisão. Isso é, quando o 

aplicativo precisa decidir se uma condição é verdadeira ou falsa. Lembrem-se, 

estruturas condicionais podem ter mais de uma forma de terminar. 

 

3. Adicionem paralelogramos em todos os inputs do código, ou para os lugares de 

onde retiram dados, seja do usuário ou de outros locais, como sites ou bases de 

dados locais. 

 

4. Adicionem retângulos para todos os processos do código. Isso é, sempre que o 

aplicativo estiver fazendo algo que não se encaixa nas categorias acima. Podem 

ser coisas como adicionar itens a uma lista ou enviar um alerta ao usuário. 

 

5. Conectem tudo com setas! Prestem atenção especial ao desenhar setas para 

loops e estruturas condicionais. Consultem os exemplos acima se precisarem de 

ajuda. 

 

Tirem fotos de um dos fluxogramas e incluam na entrega para ganhar um ponto extra! 

Não se preocupem se ele está exato, pois o propósito é ajudar a planejar e aprender 

coisas novas! Não tem problema se o código não corresponder ao fluxograma depois 

do desenvolvimento do aplicativo, não é necessário atualizar o fluxograma. 

Programação em pares 

Programação em par é quando dois programadores compartilham uma única estação 

de trabalho (uma tela, teclado e mouse para o par) e trabalham juntos ou trocam 

turnos "dirigindo" e "navegando". Nesse cenário, a pessoa sentada no teclado ou 

touchscreen é o "motorista" e a outra pessoa é o "navegador". O navegador se 

envolve ativamente com a programação, mas ele está mais focado no todo, 

respondendo às perguntas do motorista e buscando bugs no código. O motorista e o 

navegador devem trocar de função frequentemente. 

Há vantagens na programação em par, como as seguintes: 

● Código de melhor qualidade, graças à supervisão do navegador. 

● Melhor comunicação entre integrantes de equipe, pois o motorista comenta 



 

sobre o que está fazendo (ou até programa em voz alta) e o navegador pode 

responder ou perguntar o que está acontecendo se o motorista estiver em 

silêncio. 

● Compartilhamento de conhecimento na equipe, especialmente se uma pessoa 

se encaixa mais como iniciante e outras como mais avançadas. 

● Trabalho em equipe mais eficiente, pois o motorista pode reparar um bug ao 

mesmo tempo em que o navegador pode se focar na tarefa. 

 

Dicas para programação em par: 

● Não tenha medo de dizer "vamos testar a sua ideia primeiro!" Algumas vezes, 

ao "dirigir", é preciso saber quando ouvir o navegador. O objetivo é usar as 

melhores ideias, chegar a elas através da colaboração e evitar erros. 

● Aqui estão dez sugestões para aprimorar a experiência. 

"Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos". 

  

–Ken Blanchard, autor e expert em gestão 

Gestão de tempo 

Neste ponto, vocês podem ter dúvidas como: 

● Como trabalhar de maneira eficiente para atingir o objetivo e cumprir o prazo? 

● Quem testará o protótipo digital e quando? 

● Como saberemos quando o protótipo digital estará pronto para entrega? 

Para ajudar a controlar a parte de programação, vamos rever as etapas do processo 

de desenvolvimento de software. 

● Identificar os usuários, suas necessidades e um MVP (da unidade de 

programação 5) 

● Mapear as ações dos usuários no aplicativo em forma de fluxograma 

● Criar software 

● Testar com usuários, identificar bugs 

● Consertar bugs, garantir que o aplicativo não tenha erros 

● Se o aplicativo funcionar sem erros em um dispositivo mobile e a equipe estiver 

satisfeita com o resultado final, ele estará pronto para ser compartilhado 

Dicas: 

● Definiam um cronograma 

○ Vocês podem criar um gráfico de Gantt para criar um planejamento 

para quando as coisas precisam ser feitas e saber se algo depende de 

outra coisa acontecer. Este é um exemplo de como um gráfico de Gantt 

é usado no desenvolvimento de software da dreamincode. 

○ Atribuam tarefas para cada integrante e definam prazos e lembretes 

dos objetivos nos seus calendários! 

○ Se estiverem usando o currículo de 20 semanas, sua equipe deve 

dedicar 8 semanas para a programação do aplicativo 

○ Se estiverem usando o currículo de 12 semanas, sua equipe deve 

dedicar 5 semanas para a programação do aplicativo 

○ Certifiquem-se de que o protótipo digital estará pronto para compartilhar 

pelo menos dois dias antes do prazo final de entrega do Desafio 

Technovation, que será no dia 26 de abril de 2017. Isso economiza 

https://www.thoughtworks.com/insights/blog/10-ways-improve-your-pairing-experience
https://drive.google.com/file/d/0B9IONIGfHk_VVkVSemJsUUQ3RDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9IONIGfHk_VVkVSemJsUUQ3RDg/view?usp=sharing
http://www.dreamincode.net/forums/topic/60048-creating-a-gantt-chart/


 

muito estresse no caso de problemas de conectividade 

● Dividam as tarefas em mais partes 

○ Trabalhem em pares para lidar com mais de uma tarefa ao mesmo 

tempo. Isso ajuda a acelerar a parte de desenvolvimento de software. 

● Definam prioridades 

○ Certifiquem-se de que o aplicativo funciona antes de melhorar sua 

aparência. Lembrem-se, vocês apresentarão um protótipo digital e os 

jurados vão querer saber se ele funciona, cumpre sua função e é 

simples de usar. Podem usar o vídeo demo e o plano de negócios para 

informar os juízes de seus planos futuros para o aplicativo em termos 

de novos recursos. Neste momento, vocês devem se focar no MVP. 

○ Peçam ajuda para o mentor se tiverem dificuldades em priorizar 

atividades 

● Tenham foco 

○ Desliguem todos os dispositivos que não estejam sendo usados 

ativamente durante as reuniões ou durante o processo de 

desenvolvimento. Vocês também podem silenciar notificações para não 

se distraírem. 

○ Certifiquem-se de terminar uma tarefa antes de seguir para a próxima. 

Fazer várias coisas ao mesmo tempo normalmente não é a forma mais 

eficiente. Se estiverem trabalhando em pares, o navegador ajuda a 

manter o foco. 

Aqui está a lista técnica que será usada pelos jurados. Podem usá-la para marcar o 

que foi feito e explicar os componentes do aplicativo para garantir o melhor resultado 

possível. Essa parte do gabarito dos jurados representa um total de 10 pontos, e eles 

querem ver se vocês usaram coisas como strings, numerais, variáveis, listas, loops, 

estruturas condicionais, bases de dados e recursos mobile. Vocês podem ganhar 

pontos com imagens dos fluxogramas, protótipos em papel e capturas de tela do 

aplicativo. 

Definitivamente é uma boa ideia registrar e salvar todo o processo. É possível acessar 

coisas como versões diferentes do aplicativo, seu fluxograma, ou seu protótipo em 

papel, para que não percam tempo. Isso também pode ser usado quando encontrarem 

obstáculos e precisarem discutir de maneira mais clara com o mentor. 

Reflexão 

Parabéns! Vocês estão no caminho certo para terminar de desenvolver o aplicativo e 

entregá-lo para o Technovation. Se tiverem alguma dificuldade no desenvolvimento do 

aplicativo, vejam a próxima unidade de programação, que dará dicas sobre como 

depurar bugs. Boa sorte com o protótipo digital, nós aqui do Technovation estamos 

animados por vocês terem chegado até aqui! 

Recursos adicionais 

● Documentação de testagem do 

MIThttp://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/testing.html 

 

 

http://media.wix.com/ugd/259db6_129d717f3fd3418a837db3cb6632e5d5.pdf
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/testing.html
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/testing.html
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/testing.html


 

Unidade de Marketing: Módulo 2: Criar 

identidade visual e logo 

Objetivos de aprendizagem: 

Neste módulo, você... 

● Aprenderá sobre logos, fontes e esquemas de cores 

● Escolherá esquemas de cores e fontes para sua marca 

● Criará uma logo para sua marca 

Aprender: Como identificar sua marca 

Vocês já criaram um nome e já devem ter uma ideia de qual é a "personalidade" do 

seu negócio, então é hora de criar a identidade visual da sua marca! Identidade 

visual é como as pessoas veem sua marca. Isso abrange sua logo, esquema de cores 

e fonte. É importante manter a identidade visual consistente, porque é como as 

pessoas identificarão e reconhecerão sua marca. Para começar, vamos identificar 

cores que ajudem a expressar sua marca. 

Cores  

Vocês podem ter cores favoritas, mas isso não significa que sejam as melhores cores 

para a marca da empresa! Sabiam que cores estão associadas a emoções e podem 

fazer pessoas se sentirem de uma certa maneira? Isso pode mudar de pessoa para 

pessoa, mas é importante considerar essas emoções ao escolher um esquema de 

cores para sua marca. Nesta seção, falaremos de preferências e associações de cores 

comuns nos Estados Unidos. Como essas associações variam de país ou cultura, 

vocês devem buscar o que elas significam no Brasil. Alguns exemplos: 

Vermelho Paixão, agressividade, importância, revolução 

Alaranjado Brincadeira, energia, barateza, vibração 

Amarelo Felicidade, amizade, cuidado, sabedoria 

Verde Natureza, estabilidade, prosperidade, honestidade 

Azul Serenidade, confiança, empatia, lealdade 

Roxo Luxo, mistério, romance, inspiração 

Marrom Terra, força, rusticidade 

Preto Poder, sofisticação, modernidade, formalidade 



 

 

Assista a este vídeo para aprender mais sobre a psicologia das cores! 

 Psicologia das cores no web design 

 

Escolher cores que complementem a personalidade da marca é uma parte importante 

da criação da sua identidade visual! A escolha pode intimidar pela infinidade de 

combinações de cores possíveis. Mas, vocês entendem a personalidade da sua marca 

e, agora, sabem quais emoções e qualidades são geralmente associadas às cores.  

 

Atividade: Escolher uma cor 

Em equipe, identifiquem algumas cores na tabela anterior que melhor representem a 

personalidade da marca. Por exemplo, se quiserem que as pessoas identifiquem seu 

produto como sendo algo novo e excitante, a cor alaranjada pode ser a melhor para 

representar sua marca. 

Esquemas de cores 

Agora vocês têm uma cor! Parabéns! Calma aí, não comecem a fazer todo o material 

visual ainda. Cores funcionam melhor ainda quando têm amigas! Mas, assim como 

com pessoas, escolher os amigos certos é muito importante! Temos algumas dicas 

para ajudar a escolher cores que combinam com aquela que vocês escolheram!  

 

Para começar, vamos entender melhor como cores funcionam juntas e como estão 

relacionadas. É possível que já tenham visto um círculo cromático como este: 

Branco Limpeza, virtude, saúde, inocência 

Cinza Neutralidade, formalidade, tristeza, modéstia 

https://www.youtube.com/watch?v=r9gYdD-REI0


 

 
 

Esse círculo cromático possui diferentes cores, como vermelho, azul, verde, 

alaranjado etc. Essas cores estão acompanhadas de matizes (cor + branco) e 

tonalidades (cor + preto). Como podem ver, mesmo após escolher uma cor, vocês 

devem também escolher uma variação daquela cor, mesmo que seja uma cor 

saturada (sem matiz ou tonalidade), misturada com outra cor (como vermelho-

alaranjado), ou uma matiz/tonalidade!  

 

Essa escolha realça como a sua cor expressa as qualidades da marca. Por exemplo, 

uma color alaranjada bastante saturada pode indicar excitação e aventura. Mas se a 

cor for amarela-alaranjada, ela pode passar uma sensação de leveza e felicidade. No 

entanto, se escolher uma tonalidade dessa mesma cor amarela-alaranjada, vocês 

podem passar uma sensação de escuridão ou doença! Uma matiz dessa mesma cor 

passa a sensação de luminosidade e ar.  

 

Ao fazer essa escolha, é bom ter em mente como essa cor funciona com as outras 

escolhidas. Cores geralmente são combinadas de diferentes maneiras, mas as 

combinações básicas são as seguintes: 

 

1. Combinações de cores complementares juntam uma cor com seu oposto exato 

no círculo cromático, como mostrado abaixo. Essas podem ser as combinações mais 

vibrantes, especialmente se as cores forem completamente saturadas. Pode ficar 

desgastante quando usadas em grande quantidade, mas chamam a atenção para algo 

que queiram destacar. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Combinações de cores com divisão complementar são similares a esquemas 

complementares, com a diferença de que uma das cores é substituída pelas duas 

cores adjacentes (vizinhas) a ela. Isso reduz a tensão que pode se apresentar em 

esquemas de cores complementares, mantendo o contraste. 

 

 
 

3. Combinações de cores análogas são cores que estão lado a lado no círculo 

cromático. Essas combinações passam a sensação de serenidade e calma. No 

entanto, ao usar essas combinações, vocês devem ter cuidado para criar contraste 



 

suficiente para que a identidade visual seja fácil de ler.  

 
 

 

 

4. Combinações de tríades de cor são cores equidistantes no círculo cromático. 

Mesmo usando matizes ou tonalidades, essas combinações de cores podem ser fortes 

e energéticas.  

 

 
 

Fonte: http://www.slideteam.net/blog/color-wheel-choose-right-color-scheme-

powerpoint-slides/ 

 

http://www.slideteam.net/blog/color-wheel-choose-right-color-scheme-powerpoint-slides/
http://www.slideteam.net/blog/color-wheel-choose-right-color-scheme-powerpoint-slides/


 

Atividade - Escolher um esquema de cores 

 

Em equipe, escolham um esquema de cores. Utilizem a cor escolhida na última 

atividade como a principal, e então, a partir dela e do círculo cromático, escolham a 

combinação. Lembrem-se de considerar matizes e tonalidades, além dos significados 

das cores e suas combinações. Recursos para facilitar essa escolha:  

● https://www.sessions.edu/color-calculator/ 

● https://coolors.co/ 

● http://www.palettable.io/ 

 

Dica: Não se preocupem em escolher uma cor que não esteja disponível no App 

Inventor. Em seguida, há instruções sobre como adicionar cores novas pelo ao App 

Inventor. 

 

Presa? Comece com fotos! Tirem fotos de coisas que ajudem a identificar a marca. 

Locais, objetos ou qualquer outra coisa! Esta postagem de blog tem exemplos 

incríveis!  

 

Fontes 

Fontes também são muito importantes ao criar sua identidade visual. Os exemplos que 

daremos se aplicam mais diretamente a fontes com caracteres latinos, mas os 

princípios básicos também podem ser aplicados em alfabetos não latinos. 

 

 Assim como cores, a fonte, ou o desenho das letras, pode ajudar a expressar a 

identidade da marca. Fontes têm personalidade e significado/contexto histórico 

reconhecido e associado pelas pessoas, mesmo que elas não percebam! Existem 

centenas de fontes que podem ser escolhidas. Então, saber um pouco mais sobre elas 

pode ajudar a fazer a melhor escolha. Essa seção abordará princípios básicos sobre 

fontes para ajudar vocês a escolher. Quais são as diferenças entre estas duas letras? 

 

 
fonte 

 

O "F" da esquerda tem círculos em volta das marcas adicionais nas extremidades. 

Essas marcas são chamadas de serifas, ou serifs, e fontes com essas marcas são 

chamadas de fontes serif. O "F" sem serifas é chamado de sans-serif. É engraçado 

se pensarmos que essas marcas adicionais são pezinhos. Tente identificar as 

diferenças entre as letras abaixo! 

https://www.sessions.edu/color-calculator/
https://coolors.co/
http://www.palettable.io/FFFFFF
https://designschool.canva.com/blog/100-color-combinations/
https://www.fonts.com/content/learning/fontology/level-1/type-anatomy/serif-vs-sans-for-text-in-print


 

 
fonte 

 
 
fonte 

Serif 

As marcas adicionais nas extremidades de letras serifadas podem mudar muito de fonte 

para fonte. Algumas fontes serif têm pés pequenos, como a Times New Roman, enquanto 

outras têm pezões, como a fonte slab! Veja as fontes diferentes que seu computador tem. 

Você consegue ver alguma com serifas? 

 

Fontes serifadas passam a sensação de história e, às vezes, autoridade ou formalidade. Isso 

acontece porque as primeiras letras impressas eram letras serifadas chamadas de 

blackletter, ou escrita gótica! Se escolher uma fonte serifada, saiba que ela carregará um 

pouco de história com ela e passará uma sensação de sabedoria e idade. No entanto, há 

exceções, como a família das fontes chamadas de slab-serifs, que são mais recentes e se 

assemelham às fontes sans-serifs. 

Sans-Serif 

As fontes sans-serif podem ser muito diferentes, então vejam quais vocês mais gostam no seu 

computador! 

 

Fontes sans-serif são uma família muito mais nova. Elas representam a juventude ou 

uma nova maneira de pensar e foram desenvolvidas para suprir as necessidades de 

leitura em propagandas modernas, em uma variedade de tamanhos e distâncias. É 

mais provável que vocês escolham uma dessas para sua marca.  

 

Caso tenham ficado curiosas sobre isso, estes recursos ensinam mais sobre a história 

da tipografia ou os tipos de tipografia. 

Atividade - Escolher fonte(s) 

Agora, vamos escolher uma (ou duas) fonte(s)!  Para ajudar a escolherem as melhores 

fontes, sigam essas etapas: 

 

1. Mesmo se não tiverem uma compreensão profunda sobre tipografia, vocês 

podem identificar fontes que expressem a identidade da sua marca. Uma boa 

maneira de se fazer isso é testar diferentes fontes com uma frase ou palavra e 

neutra e tentar ouvir qual "voz" elas têm. Por exemplo, fontes mais grossas, 

pesadas, com menos espaço entre as letras, como a Impact podem "falar" com 

uma voz mais alta, quase como um grito! Ou fontes delicadas e finas, como a 

Syncopate, parecem falar com um sussurro mais sofisticado. Façam uma lista 

http://www.fontco.com/font-facts/images/sans-serif.gif
http://drmarkwomack.com/images/serif-vs-sans-serif.png
https://www.youtube.com/watch?v=wOgIkxAfJsk
https://www.youtube.com/watch?v=wOgIkxAfJsk
https://www.fonts.com/content/learning/fontology/level-1/type-anatomy/type-classifications


 

com as fontes que fazem sentido para sua marca. Busquem não deixar as 

favoritas de cada integrante influenciarem a escolha. 

 

2. Agora, vamos testar a leitura das fontes escolhidas. Testem fontes nas 

palavras que quiserem em diferentes tamanhos para verificar se elas ficam 

legíveis. Alguma delas é mais difícil de ler em tamanhos maiores e de mais 

longe? Podem deixar essas de fora. Encontrem aquela fonte que funciona 

melhor. Essa vai ser a sua fonte de display, para cabeçalhos ou para a logo.  

a. Ambas as fontes têm o mesmo tamanho, qual é mais fácil de ler?  

b. Ambas as fontes têm o mesmo tamanho, 

qual vocês gostam mais? 

 

3. Agora, busquem uma fonte altamente legível para textos maiores. Atenção! 

Escolham uma fonte para texto que complemente a fonte de display, pois elas 

podem conflitar, assim como as cores! Algumas dicas breves: 

a. Fontes com e sem serifa podem ser combinadas facilmente. Pensem 

que são como cores complementares: os opostos se atraem! 

b. O contraste é legal! Evitem usar fontes muito parecidas.  

c. Imaginem as "vozes" das fontes. A voz da fonte de texto e da fonte de 

display combinam? 

d. Considerem a legibilidade. Uma fonte escolhida para o texto deve ser 

legível em tamanhos menores. Façam o teste, assim como com a fonte 

de display. 

e. Testem as duas fontes em conjunto, da mesma maneira como elas 

estarão no seu aplicativo. 

f. Vejam as fontes do App Inventor! Caso escolham alguma delas, a 

programação do aplicativo será muito mais fácil! 

 

Precisam de ajuda? Estes são ótimos recursos: 

● https://www.canva.com/font-combinations/ é uma forma fácil de testar pares de 

fontes 

● https://fonts.google.com/ tem centenas de fontes gratuitas! Recomendamos 

usar as fontes do Google por elas serem gratuitas para usar em qualquer lugar. 

Outras fontes podem ter restrições. 

● http://practicaltypography.com/ tem muitas informações e dicas sobre tipografia 

 

Assim que escolherem uma ou duas fontes, será necessário instalá-las. Vejam este 

vídeos para o Windows 10 ou este vídeo para o Mac OSX. 

Como criar uma logo 

Após terem escolhido cores e fontes para a marca, é hora de criarem sua logo! Uma 

logo é um símbolo que representa uma empresa. A logo de uma empresa busca 

representar seus objetivos, propósito e personalidade em uma simples mistura de 

símbolos e palavras. Soa um pouco difícil, mas vamos dividir isso em partes menores. 

Há três tipos mais comuns de logos: 

 

https://www.fonts.com/content/learning/fontology/level-1/type-anatomy/x-height
https://www.canva.com/font-combinations/
https://fonts.google.com/
http://practicaltypography.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rnFfbk8J940
https://www.youtube.com/watch?v=vY0wJzWyxRI


 

Tipo Exemplo 
Exemplo das Equipes 

Technovation 

Marca nominativa 

  
Loc8 don8 pela equipe 
California Coders 2016 

Símbolo ou ícone 

 

 

 
Degreebee app pela equipe 

CRException 2016 

Combinação 

 

 
cAppAble pela equipe X-Women 

2015 

 

Agora, pensem sobre as logos acima e em outros exemplos que não foram mostrados. 

Quais são melhores para uma foto de perfil de rede social? Quais são melhores para 

um pôster? Quais são imediatamente reconhecíveis? Qual é a razão do sucesso (ou 

fracasso) delas? 

 

Atividade 

Fazer um brainstorm de uma logo. Para essa atividade, cada integrante da equipe vai 

precisar de muitos pedaços de papel ou cartões.  

 

1. Façam um brainstorm para imagens que vocês acham que representam o 

problema que querem resolver. Pensem em quem está envolvido, em como o 

ambiente é afetado e na solução proposta. Vejam figuras online e em livros, 

revistas e o que mais tiverem por perto! 



 

2. Deem 15 minutos para todas desenharem ou rabiscarem o que pode ser a 

logo, a caneta ou lápis. A logo pode ser qualquer um dos tipos citados na 

tabela acima (marca nominal, ícone ou combinação). Desenhem o mais rápido 

que conseguirem e sem parar para pensar. Só para ver o que acontece! 

 

3. Após 15 minutos, você e sua equipe devem ter uma pilha de propostas 

desenhadas. Caso não tenham, repitam a etapa 1.  

 

a. Juntas, observem os desenhos. Escolham alguns que parecerem mais 

promissores ou que podem ser combinados para formar uma logo mais forte. 

Debatam sobre esses e desenhem 5 outros, dessa vez, com mais cuidado e 

pensando realmente em usar esse desenho como logo: mantenham a 

simplicidade. Isso torna mais fácil a distinção dos traços em tamanhos grandes ou 

pequenos 

b. Pensem sobre como e onde essa logo ficará no aplicativo. 

c. Logos representam a identidade, então, pensem em coisas que definem a 

empresa 

d. Perguntem: “O que quero que as pessoas pensem quando verem essa logo?” 

  

4. Desenhem uma ou mais logos no computador. Vocês podem usar esta 

ferramenta para design de logos! 

Juntas, observem os desenhos. Escolham alguns que parecerem mais 

promissores ou que podem ser combinados para formar uma logo mais 

forte. Debatam sobre esses e desenhem 5 outros, dessa vez, com mais 

cuidado e pensando realmente em usar esse desenho como logo: 

mantenham a simplicidade. Isso torna mais fácil a distinção dos traços em 

tamanhos grandes ou pequenos. 

 

 

Assim que terminarem, vocês devem enviar a logo, o esquema de cores e as fontes 

para o mentor! 

Atividade para o mentor:  

 

Checkpoint para teambuilding: 

 

Nesta unidade, a equipe vai escolher um esquema de cores, fontes e criar uma logo 

para a marca! Assim que receber a logo, peça para explicarem as escolhas e ofereça 

dicas para melhorar. Certifique-se de que entendeu o raciocínio da equipe para a 

identidade visual e forneça recomendações sobre como melhor conectar isso ao 

negócio. Se elas estiverem empacadas, ajude-as a fazer um brainstorm sobre como a 

logo pode ser! Ajude-as comparando logos de negócios similares, como Uber e Lyft, 

para ver como as logos se diferenciam e como elas se conectam com a maneira como 

os negócios operam. Lembre as meninas de que uma logo pode ser usada para contar 

uma história diferente da dos concorrentes.  

 

 

https://logo.squarespace.com/


 

Aplicar:  

Apliquem o esquema de cores e a logo ao aplicativo! Tentem mudar o lugar e as cores 

da logo para ver o que se encaixa melhor! 

Dicas para adicionar cores e fontes no App Inventor 

Não se preocupe se não encontrarem as cores escolhidas no App Inventor. Nele, 

vocês podem fazer uma nova cor da seguinte forma: Como fazer cores customizadas 

no App Inventor.  Para fazer cores novas no App Inventor, vocês precisam saber o 

valor RGB da cor. É possível que tenham usado esse valor nas ferramentas que 

falamos antes, mas caso não tenham, vocês podem usar essa outra ferramenta para 

descobrir o RGB das suas cores: RGB Color Finder.  

 

É útil salvar as cores que escolherem como variáveis para usá-las no desenvolvimento 

do seu aplicativo! Vamos ver um exemplo de como fazer isso! 

 
Outra maneira de adicionar cores ao App Inventor é através desta lista de cores em 

que várias cores estão listadas como códigos. Usamos o código -8388652 para deixar 

o botão verde-azulado. 

 
Nosso botão ficou assim: 

 
 

Fontes são um pouco mais complicadas de adicionar. Neste momento, o App Inventor 

dá três opções de fontes, uma serif, uma sans-serif, e uma monospaced, ou 

monoespaçada. Caso não alterem a fonte, o padrão é a sans-serif. Uma maneira 

mais fácil de usar uma fonte customizada é fazer o upload de uma imagem com o 

texto na fonte que quiser. Esse método é melhor para títulos. Se tiverem muitos textos 

menores, é mais fácil usar uma das predefinições do App Inventor. Se estiverem 

nessa situação, testem as fontes disponíveis no App Inventor para ver o que ficar 

melhor no seu título! 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/support/blocks/colors.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/support/blocks/colors.html
http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm
http://appinventor.mit.edu/explore/app-inventor-color-chart.html


 

Por exemplo, capturamos uma imagem da tela de "Headline" na fonte de display, 

Eagle Book, depois fazemos o upload dela em uma caixa horizontal ao lado da logo. 

Ajustamos a altura e a largura da caixa para ficar da maneira como queremos! Depois, 

escolhemos a fonte serifada padrão para complementar o título.  

 

 

 

 

Dica: Para deixar mais espaço acima do título e da logo, adicionamos uma label vazia 

no topo da tela e ajustamos seu tamanho para ficar exatamente como queríamos. 

  

Reflexão: 

Parabéns por criar a identidade visual da marca! Essa identidade visual é uma grande 

parte do que as pessoas vão pensar quando verem seu aplicativo! Completem a 

atividade abaixo antes de continuar! 

 

Mostre a identidade visual a alguém que não seja o mentor ou parte da equipe. 

Perguntem o que a logo, esquema de cores e fontes fazem essa pessoa sentir. A 

resposta dessa pessoa faz sentido para a sua marca? Se não, quais mudanças podem 

ser feitas para que a identidade visual fique alinhada com as metas da empresa? 

 

https://store.typenetwork.com/foundry/fontbureau/fonts/eagle


 

Recursos adicionais: 

● Tutorial Canva Branding Kit 

● Inspiração para logos 

○ Pesquisem no Google para se inspirarem ainda mais! 

○ Dribbble, resultados para “logo” 

○ Behance, resultados para “logo” 

○ Descubra a história da logo da IBM 

● Aprenda mais sobre o processo e a história do design de logos ] 

 

Seção bônus - Cores para Programadores 
 

Se alguém falar que uma cor é "verde-azulado claro", vocês terão uma ideia de qual 

cor é. No entanto, computadores não conseguem entender isso, então eles usam um 

sistema chamado RGB para avaliar as cores.  

 

Valores RGB são três números usados para descrever uma cor a um computador. O 

primeiro número diz ao computador a intensidade dos vermelhos, o segundo dos 

verdes, e o terceiro dos azuis. Os números podem variar de 0 à 255. exemplos! 

 

Cor Valor RGB Cor Valor RGB 

Preto (0,0,0) Ciano (0,255,255) 

Branco (255,255,255) Bordô (128,0,0) 

Cinza (128,128,128) Verde (0,128,0) 

Vermelho (255,0,0) Azul-marinho (0,0,128) 

Verde-limão (0.255,0) Oliva (128.128,0) 

Azul (0,0,255) Roxo (128,0,128) 

Amarelo (255.255,0) Verde-azulado (0,128,128) 

Magenta/fúcsia (255,0,255)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://designschool.canva.com/tutorials/building-brand-kit/
http://www.awwwards.com/99-creative-logo-designs-for-inspiration.html
https://dribbble.com/search?q=logo
https://www.behance.net/search?content=projects&sort=appreciations&time=week&search=logo
http://qz.com/461040/how-to-design-an-enduring-logo-lessons-from-ibm-and-paul-rand/
https://www.youtube.com/watch?v=x3jTSB2ez-g

