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Como um professor registrado da
RAD, um dos benefícios exclusivos
da sua associação é o uso do logotipo
de professor registrado da RAD em
materiais de publicidade, impressos
e/ou meio digital, para promover
você e/ou a sua escola de dança. Em
um mercado cada vez mais
competitivo, repleto de franquias e
professores não qualificados, o uso
do logotipo de Professor Registrado
gera uma marca de qualidade que
conecta você a uma marca confiável
e respeitada em todo o mundo.

O logotipo de RAD Registered
Teacher consiste nas palavras ‘Royal
Academy of Dance’ na fonte
corporativa da RAD, dentro de um
círculo, com ‘registered teacher’ no
mesmo tamanho de pontos. 

O logotipo pode ser baixado na Área
dos Membros do  site da RAD e não
deve ser redesenhado ou modificado
de nenhuma forma, seja manual ou
eletrônica. As proporções, tamanho,
espaçamento e cor do também
devem ser respeitadas de acordo com
as orientações deste documento.



O logotipo RAD Registered
Teacher é fornecido para você usar
em cinco novas versões de cores:
preto, branco, azul, verde-azulado
(teal) e roxo, conforme mostrado
na capa e na página 1 deste
documento. 

Paleta de Cores



Contraste de fundo

Certifique-se sempre de que existe
um contraste significativo entre o
logotipo e a cor de fundo do seu
material: o logotipo deve ser
claramente visível.

Nota de acessibilidade

O contraste entre o fundo colorido 
e texto sobreposto deve ser de pelo
menos 25%. Isso significa que não 
há cores claras em fundos claros.



Uso do logotipo
Ao usar o logotipo em um  material
publicitário e/ou de divulgação, ele
deve ser usado de uma forma que
seja compatível com as imagens e o
espaço. 

Você pode usar este logotipo em
qualquer lugar do seu site, material
promocional, impresso, entre outros,
desde que seja um Professor
Registrado na RAD.

Você também pode fornecer este
logotipo ao seu contratante durante
a vigência do seu contrato. Porém, 
a comunicação deve ser clara com
relação a quais funcionários são
Professores Registrados na RAD,
usando os nomes de seus cargos
apropriados 'RAD RTS' ao lado de
seu(s) nome(s). Se você tiver alguma
dúvida sobre o uso deste logotipo,
visite a página de perguntas
frequentes na área de membros do
site da RAD.



Tamanho mínimo
O logotipo RAD Registered Teacher
não deve ser reproduzido/usado em
formato menor do  que 25 mm de
largura. 

A tabela abaixo indica a largura
mínima em que o logotipo deve
aparecer em relação à proporção da
página. Tamanho:
A6 ou menos - 25 mm 
A5 - 25 mm
A4 - 35 mm
A3 - 45mm
A2 ou maior - 75 mm

Espaço livre
Deve sempre haver um espaço livre
em torno do logotipo de RAD
Registered Teacher. A zona de
exclusão (indicada pelo contorno do
círculo branco) é a área mínima ao
redor do logotipo que deve
permanecer livre de tipografia ou
outros elementos gráficos. Isso é
igual a largura do 'DE' de 'ACADEMY'
dentro do logotipo e se aplica em
todas as suas reproduções.



O brasão, sob prerrogativa real, foi
concedido à Royal Academy of
Dancing, em 1937, pelo College of
Arms. É uma marca do status e da
qualidade da RAD como organização
e, por extensão, de seus membros,
produtos e serviços. 

Sua associação como membro, no
entanto, não lhe confere o direito
de usar o brasão em nenhuma
circunstância ou  evento, conforme
determinado pelos termos e
condições de concessão.

Os Professores Registrados não têm
permissão para usarem o logotipo
principal da RAD; porém, em
circunstâncias especiais, os pedidos
de permissão de uso recebidos por
escrito serão levados em
consideração. As palavras ‘Royal
Academy of Dance’ 
e o logotipo são protegidas por
marcas registradas.

O brasão e outros logotipos da RAD



Imagens RAD

Imagens aprovadas para uso geral
podem ser baixadas da Área de
Membros. As imagens fornecidas
pela RAD devem conter os créditos 
 específicos e não devem ser
recortadas, distorcidas ou alteradas
de qualquer forma.

A imagem publicada deve incluir o
crédito do fotógrafo e se estipulado,
um reconhecimento à RAD. Um
formato sugerido é: ‘Foto: Nome do
Fotógrafo’, e o tamanho mínimo
recomendado é 7 pontos, conforme
mostrado na imagem abaixo à
direita.



Falando sobre a RAD

Em  texto use 'a' Royal Academy of
Dance' e não 'Da Royal Academy of
Dance' ou 'Royal Academy of Dance',
por exemplo:
• ‘Sou membro da Royal Academy of
Dance’.
• ‘Sou um membro da Royal
Academy of Dance’.

Porém:
• ‘As aulas serão ministradas na sede
da Royal Academy of Dance.’

Além disso, você deve manter as
referências à RAD de forma clara:
Na primeira menção, apresentar a
organização com as iniciais entre
parênteses, por exemplo:
• ‘Nossos professores são
certificados pela Royal Academy of
Dance (RAD) xxxxxx’. 

Nas menções subsequentes usar
somente ‘RAD’, pois o nome já foi
apresentado. 

Siga a regra acima e não misture e
combine ‘Royal Academy of Dance’,
‘RAD’ e ‘the Academy’. Na fala, diga
‘RAD’ como em ‘R-A-D’ e não ‘rad’ -
ou seja, não pronuncie RAD
foneticamente e sim letra por letra.

Ao descrever a Royal Academy of
Dance em seus materiais, você pode
usar o texto aprovado abaixo:

A Royal Academy of Dance (RAD)
foi fundada em 1920 com um
único propósito: elevar os
\padrões do ensino de dança no
Reino Unido. 100 anos depois, a
excelência no ensino da dança
ainda é coração de tudo o que
fazem. Hoje, a RAD é uma
organização líder mundial em
dança, educação e treinamento,
com professores e alunos em 85
países, enriquecendo as
comunidades artísticas e 
culturais do mundo. Dos três 
aos 93 anos, a RAD acredita no
poder transformador da dança
para melhorar a nossa saúde e
felicidade.



Contato

RAD HEADQUARTERS
Royal Academy of Dance 
36 Battersea Square London 
SW11 3RA Reino Unido
T +44 (0) 20 7326 8070
@: membership@rad.org.uk

Royal Academy of Dance 
BRAZIL 
Avenida Angélica, 566/86 
Santa Cecilia, São Paulo - SP
01228-000
T +55 (11)  3826-2498
@: mckenny@royalacademyofdance.com.br

https://www.google.com/search?q=royal+academy+of+dance+brazil&rlz=1C5CHFA_enBR916BR916&sxsrf=AOaemvJcYMQxm7BtzLsP2_v4YecOKzzBTw%3A1631396478170&ei=fiI9YYfuCYnO1sQPl-2PmAQ&oq=royal+academy+of+dance+brazil&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6uAED-AEBMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjICECYyAhAmwgIOEC4YgAQYxwEYowIYkwLCAgUQLhiABMICCxAuGIAEGMcBGKMCwgIFEAAYgATCAgQQIxgnwgIEEC4YQ8ICBBAAGEPCAgoQLhjHARjRAxhDwgIGEAAYChhDwgIKEC4YxwEYowIYQ8ICCxAuGMcBGK8BGMsBwgIFEAAYywHCAg4QLhjHARivARjLARiTAkj2nJkBUOSDmQFYjpuZAXAAeALIAQCQAQCYAaIBoAGJDKoBBDAuMTLiAwQgQRgAiAYB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiHpca88ffyAhUJp5UCHZf2A0MQ4dUDCA4&uact=5#
https://www.google.com/search?q=royal+academy+of+dance+brazil&rlz=1C5CHFA_enBR916BR916&sxsrf=AOaemvJcYMQxm7BtzLsP2_v4YecOKzzBTw%3A1631396478170&ei=fiI9YYfuCYnO1sQPl-2PmAQ&oq=royal+academy+of+dance+brazil&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6uAED-AEBMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjICECYyAhAmwgIOEC4YgAQYxwEYowIYkwLCAgUQLhiABMICCxAuGIAEGMcBGKMCwgIFEAAYgATCAgQQIxgnwgIEEC4YQ8ICBBAAGEPCAgoQLhjHARjRAxhDwgIGEAAYChhDwgIKEC4YxwEYowIYQ8ICCxAuGMcBGK8BGMsBwgIFEAAYywHCAg4QLhjHARivARjLARiTAkj2nJkBUOSDmQFYjpuZAXAAeALIAQCQAQCYAaIBoAGJDKoBBDAuMTLiAwQgQRgAiAYB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiHpca88ffyAhUJp5UCHZf2A0MQ4dUDCA4&uact=5#



