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Desenhado  e  ilustrado  por  mim

Hora  de  colocar  todo  o  conhecimento  que  obtive  ao  longo  do  meu  tempo  na  NYC  

College  of  Technology,  para  ganhar  experiência  no  mundo  real  e  me  destacar  

como  designer.  Assim,  combinando  minhas  antigas  e  novas  habilidades  e  expandindo-as.
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Elaboração  de  esboços  e  possíveis  ideias.  Finalizando  a  ideia  de  transformar  um  pedaço  do  

logotipo  em  um  cofrinho  para  indicar  onde  você  está  investindo.

Uma  sensação  de  alívio  foi  tirada  dos  meus  ombros.  Depois  disso,  todas  as  minhas  tarefas  

que  me  foram  atribuídas  foram  em  torno  da  criação  de  posts  sobre  como  gastar  seus  

ganhos  e  para  diferentes  dias  do  mundo.  Por  exemplo,  Dia  Mundial  da  Água,  Dia  Mundial  

da  Mulher,  Dia  da  Terra,  etc.

Fiz  questão  de  fazer  tamanhos  diferentes  para  atender  a  todas  as  plataformas  de  

mídia  social  (Facebook,  Instagram  e  Twitter).  Tanto  meu  supervisor  quanto  a  jovem  

responsável  pela  manutenção  das  mídias  sociais  ficaram  orgulhosos  do  que  criei.

Quando  comecei  oficialmente  a  trabalhar  para  o  meu  estágio,  todos  os  pensamentos  

estressantes  ressurgiram.  Eu  não  sabia  se  eles  gostariam  do  meu  trabalho  ou  o  que  

esperar.  No  entanto,  minha  primeira  tarefa  foi  criar  uma  postagem  no  blog.  O  post  do  blog  

era  para  anunciar  a  doação  para  uma  causa.  Além  de  concorrer  a  uma  chance  de  ganhar  $  

4.000,00  para  você  e  $  1.000,00  para  sua  organização  sem  fins  lucrativos  ou  caridade.  O  

prazo  era  no  dia  seguinte.  Eu  não  estava  ansioso  ou  nervoso  porque  estava  acostumado  a  

trabalhar  em  momentos  difíceis  e  sob  pressão.

Como  estagiário,  fui  encarregado  de  criar  postagens  criativas  para  várias  plataformas  

de  mídia  social.  Como  Instagram,  Facebook  e  Twitter.  Envolver-se  com  a  presença  online  

da  Giving  Forward;  criação  de  gráficos  para  promover  o  tráfego  e  a  conscientização  do  site.  

Projetar  postagens  especiais  para  o  dia  nacional.  Por  exemplo,  Dia  Mundial  da  Água,  Dia  

da  Mulher  e  Dia  da  Terra,  bem  como  formular  e  debater  novas  ideias  e  planos  de  divulgação.

Várias  mãos  para  mostrar  que  todos  estamos  contribuindo  e  retribuindo  à  nossa  

comunidade.  Usar  uma  série  de  azuis  do  logotipo  e  amarrar  tudo  junto  faz  com  que  fique  

na  marca  com  a  consistência  de  cores.

Apresentando  meu  visual  final  gráfico  ao  meu  supervisor.  Avançamos  e  recuamos  ao  lidar  

com  a  cópia  do  corpo  e  o  texto.  O  foco  principal  é  a  doação  e  o  que  você  pode  ganhar.  

Brincando  com  o  tipo  e  o  peso  da  fonte  adicionando  os  principais  detalhes,  terminei  tarde  

da  noite  indo  para  a  manhã.
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