
CONCURSO ARTÍSTICO PARA A CRIAÇÃO DO LOGOTIPO DA salAtiva 
DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE 

  

REGULAMENTO 
 

Com o objetivo de promover, junto dos alunos, novos hábitos de trabalho, competências 
pessoais, capacidade para o desenvolvimento de projetos independentes, realizar 
experiências e atividades que permitam a ligação da escola à comunidade a “salAtiva“ 
baseia-se em 5 eixos, envolvendo ativamente alunos e professores. Quer ser um espaço 
dinâmico e interativo, dando resposta abrangente no modo de apropriação das tecnologias 
para um ensino e aprendizagens com uma atitude positiva relativamente à Escola. A 
“salAtiva“ pretende aumentar no ensino e na aprendizagem, o uso metodológico das 
tecnologias, cenários, histórias e atividades, onde os alunos são agentes ativos na 
construção do conhecimento nas várias áreas do saber (ciências experimentais, ciências 
exatas e artes) contribuindo para o ensino aliciante onde o papel do professor é (re)definido 
como agente de mudança.  
 

Artigo 1.º 
Tema 

Os trabalhos a concurso subordinar-se-ão à criação do logotipo para a “salAtiva”.  
 

Artigo 2.º 
Áreas 

O concurso desenvolve-se na área artística, desenho ou pintura tradicional ou digital. 
 

Artigo 3.º 
Escalões 

1. Os candidatos poderão concorrer com trabalhos individuais a um dos seguintes escalões:  
A- alunos do 2.º ciclo do ensino básico (5.º e 6.º anos); 
B- alunos do 3.º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos); 
C- alunos do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos); 

2. Os candidatos poderão ter a colaboração dos respetivos encarregados de educação e/ou 
de outros elementos da comunidade educativa. 
 

Artigo 4.º 
Apresentação dos originais 

1. Os trabalhos a concurso são entregues na Biblioteca à funcionária de serviço ou a 
professores responsáveis a designar para o efeito.  
2. Independentemente da técnica utilizada, a maqueta do logotipo / logomarca tem de ser 
bidimensional, com a medida de 10 cm de largura por 10 cm de altura.  

2.1. Devem ser entregues duas maquetas, do logotipo / logomarca, uma a cores – no 
máximo de três - e outra a preto e branco. 

2.2. Devem ser entregues duas maquetas, do logotipo / logomarca, uma a cores e 
outra a preto e branco, aplicado em papel de carta A4 e em cartão de visita com a medidas 
máxima de 5,5 cm x 8,5 cm. 

2.2.1 O logotipo / logomarca, deve ser aplicado no papel de carta A4 e no cartão de 
visita até à medida mínima de 1 x 1 cm 

 
 
 
 

Artigo 5.º 



Identificação 
1. Os candidatos deverão preencher uma ficha de inscrição que lhes será facultada na 
Biblioteca no ato de entrega dos trabalhos de forma a garantir o anonimato.  
 

Artigo 6.º 
Quantidade de trabalhos 

Cada candidato poderá apresentar apenas um trabalho.  
 

Artigo 7.º 
Prazo 

1. O concurso terá início na data de publicação deste Regulamento.  
2. A entrega dos trabalhos deverá ser feita até ao dia 28 de Novembro de 2016.  
 

Artigo 8.º 
Constituição e decisões dos júris 

1. Será constituído um júri. Os seus elementos serão professores do Agrupamento de 
Escolas Anselmo de Andrade e elementos da comunidade educativa.  
2. Das decisões dos júris não poderá haver recurso.  
 

Artigo 9.º 
Prémios 

1. Em cada modalidade serão atribuídos até 3 prémios, 1º, 2º e 3º, podendo ainda o Júri 
atribuir menções honrosas.  
2. O tipo de prémios a atribuir será decidido em função das circunstâncias.  
 

Artigo 10.º 
Qualidade dos trabalho 

No caso de os trabalhos concorrentes não apresentarem qualidade considerada digna de 
nota, o júri reserva para si o direito de não atribuir alguns, ou mesmo nenhum, dos prémios 
a concurso.  
 

Artigo 11.º 
Entrega dos prémios 

A entrega dos prémios terá lugar em cerimónia a realizar para o efeito em data e local a 
anunciar oportunamente.  
 

Artigo 12.º 
Acervo da E.S.A.A. 

O trabalho premiado passará a constituir o logótipo da salAtiva, passando a fazer parte do 
acervo da EBSAA.  
 

Artigo 13.º 
Aceitação do regulamento 

Ao entregarem trabalhos a concurso, os participantes estarão a aceitar todos as disposições 
deste regulamento.  
 

Artigo 14.º 
Aplicabilidade 

O presente regulamento aplica-se durante o ano letivo 2016-2017. 
 


