
CONCURSO 

Logótipo para do projeto "Ler... Comunicar... Integrar" 
 
 

Organização: 
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia (AEJAC) em parceria com a Biblioteca 
Municipal (BM). 
 
Objetivos: 
Promover a participação de todos os alunos do Agrupamento.  

Estimular a imaginação e a capacidade criativa dos nossos alunos. 
Permitir que estes exponham o seu potencial artístico 
  
Objeto: 
O concurso visa selecionar o logótipo que passará a ser a imagem do projeto Ler... 
Comunicar... Integrar (ler as características e objetivos do projeto – documento 
anexo). 
O logótipo deverá ser de simples e fácil memorização e de algum modo fazer 
referência à especificidade do projeto.  
Serão objeto de análise e seleção: a legibilidade, facilidade em redução/ampliação, boa 
capacidade de reprodução gráfica e boa visibilidade em monitores. 
  
Destinatários: 
Alunos do AEJAC. 
  
Modo de apresentação: 
O logótipo deverá ser apresentado impresso em papel e em formato digital, com um 
tamanho máximo de logótipo: 15X15 cm. 

• Impressão em papel: uma a cores e uma em escala de cinza. 
• Um ficheiro de imagem vetorial no formato EPS ou AI. 
• Um ficheiro de imagem, num formato com extensão TIFF. 
• Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva 

sucintamente o conceito desenvolvido no trabalho, num máximo de 1000 
carateres. 

 
Entrega de projetos: 
A entrega dos projetos deverá ser feita até ao dia 17 de dezembro de 2013 nas 
bibliotecas das diferentes escolas do agrupamento. Os trabalhos deverão ser 
entregues num envelope fechado contendo no seu interior a indicação do nome do 
aluno, ano, turma e número de telefone. No exterior do mesmo deverão mencionar 
um pseudónimo. 
  
Avaliação das Propostas: 
A metodologia de avaliação e seriação dos trabalhos será determinada pelo Júri, 
devendo ser levados em consideração os seguintes critérios: 



 Criatividade, qualidade e adequação ao tema; 

 Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais; 

 Boa capacidade de reprodução gráfica; 

 Facilidade na redução/ampliação de formatos; 

 Facilidade e flexibilidade na adaptação às necessidades do projeto. 
 
Na sequência da seriação efetuada pelo Júri será atribuído um prémio ao vencedor do 
concurso. Dependendo das propostas apresentadas podem ainda ser atribuídas 
menções honrosas. 
Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o 
regulamento do concurso. 
Sem prejuízo da atribuição do prémio do concurso, caso nenhum dos trabalhos 
apresentados preencha requisitos mínimos de qualidade e usabilidade, o Júri poderá 
não adotar nenhuma das propostas apresentadas. 
Das decisões do Júri não haverá recurso nem reclamação. 
 
Composição do Júri do concurso: 
Um professor de Artes da EJAC, um representante de cada uma das bibliotecas 
escolares e o Bibliotecário Municipal.  
   
Divulgação e atribuição do prémio: 
Os resultados do concurso serão tornados públicos no dia 10 de janeiro de 2014 no 
site das bibliotecas escolares (http://be.escolasjoaodearaujocorreia.com). 
Ao trabalho vencedor será atribuído o prémio a designar.  
Todos os concorrentes se comprometem a abdicar dos Direitos de Autor dos trabalhos 
apresentados, ficando estes a ser propriedade do AEJAC, que os poderá utilizar da 
maneira que achar conveniente. 
 
Casos Omissos: 
Enquanto entidade organizadora, compete à equipa das bibliotecas, a resolução de 
todas as situações omissas no presente regulamento. 
 


