Escola Secundária de Felgueiras

Criação de um novo logótipo para a escola
Entidade Promotora:
A Escola Secundária de Felgueiras, leva a efeito um concurso para a criação de um logótipo
que caracterize a escola e que constitua um símbolo representativo da mesma.

Disposições Gerais:
Este concurso tem como objectivo seleccionar o logótipo da Escola, o qual será utilizado nos
seus documentos administrativos, formulários e materiais de divulgação, bem como no
respetivo site institucional.

Participantes:
- O concurso é aberto aos alunos do Ensino Secundário da escola. Qualquer pessoa pode
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 premiados aceitam a transmissão dos direitos de autor referentes à sua
proposta para a Escola.
- Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente
regulamento.

Características das Propostas:
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:
- Impressão do Logótipo ou desenho, a “cores” (no logótipo não se deve ultraprassar a
utilização de duas cores), em papel A4 branco com orientação vertical, com uma aplicação do
logótipo, com dimensões máximas 5cm x 5cm e uma aplicação reduzida, de dimensões
máximas 2cm x 2cm;

- Versão “preto e branco”, caso o logótipo proposto apresente uma ou mais cores ou
tonalidades diferentes de “preto”;
- Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva sucintamente a
criação do logótipo, num máximo de 1500 caracteres.

Identifcação das propostas:
A identificação das propostas deverá ser feita através do(s) nome(s) do(s) concorrente(s).
O logótipo não deverá conter o nome ou assinatura do(s) concorrente(s) ou
elemento que permita a identificação do seu autor.

qualquer

Entrega das propostas:
- Os elementos referidos nas carcaterísticas das propostas deverão ser acondicionados e
fechados em envelope A4, identificado no seu exterior exclusivamente pela menção a
“Concurso de criação de logótipo da Escola Secundária de Felgueiras”.
- Os dados de identificação do(s) concorrente(s), nomeadamente o nome, residência, contacto
telefónico, endereço de correio electrónico (se possível), fotocópia do bilhete de identidade,
deverão ser colocados num envelope fechado dentro do envelope da proposta.
- O prazo de recepção das propostas termina no dia 16 de Abril de 2012. Estas devem ser
entregues aos directores de turma, e aos professores Ana Andrade e Inácio Lemos, no caso dos
docentes ou funcionários.
- Uma vez entregues os originais, 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 4 pessoas, sendo elas: o diretor escola, Pedro
Araújo, a representante do grupo de Artes Visuais, Ana Andrade, o representante do grupo de
Informática, Inácio Lemos, o representante do grupo de História, António Dinis e um
representante da Associação de Estudantes.
- Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade das
propostas com os requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e sua numeração.
- 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: 50%
Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais: 20%

Boa capacidade de reprodução gráfica: 20%
Facilidade na redução/ampliação de formatos: 10%.
- Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação.

Publicação dos resultados:
Os resultados do concurso serão publicados no dia 4 de Maio de 2012.
Todos os trabalhos a concurso estarão em exposição durante a semana da cultura, do dia 30/4
a 04/05.

