
 

 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ASSUNTOS CULTURAIS 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE CAPELAS 

 

Concurso Logótipo da EBI de Capelas 

 

REGULAMENTO 

A Escola Básica Integrada de Capelas está a promover um concurso para a criação do novo logótipo da 

Escola Básica Integrada de Capelas, o qual constituirá um símbolo identificativo da mesma. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este concurso tem como objetivo selecionar o logótipo da Escola Básica Integrada de Capelas a ser 

incluído em documentos oficiais, materiais diversos e suportes informáticos. 

 

PARTICIPANTES 

O concurso é aberto a toda a toda a comunidade educativa (alunos, pessoal docente e não docente, pais 

e encarregados de educação) da Escola Básica Integrada de Capelas. 

Podem concorrer individualmente ou em equipa, adiante designados como “concorrente(s)”. 

Cada concorrente pode apresentar apenas uma proposta. 

Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantem a sua 

autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros, no que diz respeito 

a direitos de autor e direitos conexos. 

Os concorrentes aceitam a transmissão, a favor da Escola Básica Integrada de Capelas, dos direitos de 

autor referentes à sua proposta. 

Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente regulamento. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 

Cada proposta deverá ser constituída por um documento de texto com os seguintes elementos: 

• 1.ª Página - Identificação do autor – escola que frequenta, nome, ano e turma, idade, morada e 

contacto telefónico; 

• 2.ª Página - Memória descritiva do trabalho - texto que descreva o logótipo; 
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• 3.ª Página - Logótipo – a cores, em papel de tamanho A4 branco, com orientação vertical, com uma 

aplicação do logótipo; 

• Suporte informático com o logótipo em formato digital. 

 

ENTREGA DAS PROPOSTAS 

As propostas deverão ser entregues no Conselho Executivo até às 17 horas do dia 30 de junho de 2022. 

Uma vez entregue a proposta, considera-se que os concorrentes conhecem e aceitam todas as cláusulas 

do presente regulamento. 

 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão avaliadas por um Júri de sete elementos, constituído por: 

• Um Representante do Conselho Executivo (Presidente do Júri); 

• Um Representante da Assembleia de Escola; 

• Um Representante do Conselho Pedagógico; 

• Um Representante dos Alunos; 

• Um Representante dos Encarregados de Educação; 

• Um Representante do Pessoal Não Docente; 

• Um Representante do Departamento das Expressões Visuais e Tecnologias. 

 

Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade das propostas com 

os requisitos do concurso e a avaliação dos trabalhos aceites. 

A metodologia de avaliação e graduação dos trabalhos será determinada pelo Júri, sendo que a avaliação 

terá em consideração os seguintes critérios e ponderação: 

• Criatividade, qualidade e adequação ao tema: 40%; 

• Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais: 20%; 

• Boa capacidade de reprodução gráfica: 20%; 

• Facilidade na redução/ampliação de formatos: 10%; 

• Integração de elementos alusivos à escola ou à área escolar: 10%. 

Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o regulamento do 

concurso. 

Das decisões do Júri não haverá recurso nem reclamação. 
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O(s) autor(es) do logótipo vencedor receberá(ão) um diploma de mérito, na cerimónia de entrega de 

Certificados de Mérito, a realizar no próximo ano letivo. 

 

DIREITOS DE AUTOR 

Os concorrentes, ao participarem no concurso, aceitam ceder à Escola Básica Integrada de Capelas os 

direitos de autor. 

Todas as propostas ficarão na posse Escola Básica Integrada de Capelas, que lhes dará o uso que 

entender conveniente. 

 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados do concurso serão publicados até 15 de julho de 2022, nos locais habituais, incluindo no 

portal da escola (http://ebicapelas-m.ccems.pt/). O(s) concorrente(s) vencedor(es) será(ão) 

informado(s) dos resultados através de contacto telefónico ou presencial. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Júri decidirá a respeito de casos omissos. 


