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CONCURSO DE IDEIAS PARA A CRIAÇÃO DO LOGÓTIPO DA ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BÁSICA E 

SECUNDÁRIA DA GAFANHA DA NAZARÉ 

REGULAMENTO 

1. Objectivo 

1.1. O presente regulamento estabelece as regras do concurso de ideias para a criação do 

logótipo da Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Básica e 

Secundária da Gafanha da Nazaré. 

1.2. O presente concurso tem por objectivo promover a participação de todos os alunos 

das Escolas Básica e Secundária da Gafanha da Nazaré, estimular e premiar a 

imaginação e a capacidade criativa dos alunos. 

1.3. O presente concurso visa seleccionar o logótipo da Associação de Pais, o qual será 

utilizado na imagem corporativa da entidade. 

 

2. Destinatários  

2.1. O concurso destina-se exclusivamente aos alunos das Escolas Secundária e Básica da 

Gafanha da Nazaré inscritos no ano letivo 2015/2016. 

2.2. Os concorrentes poderão apresentar mais do que uma proposta, devendo, nesse 

caso, apresentá-las como candidaturas autónomas. 

2.3. 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.  

2.4. Ao participar no concurso os concorrentes declaram conhecer e aceitar os termos do 

presente Regulamento. 

 

3. Características das Propostas 

3.1. Os trabalhos apresentados a concurso deverão expor características que reflictam e 

identifiquem uma imagem de marca da Associação de Pais, devendo ser apresentados 

em papel ou cartolina, formato A4. 

3.2. O conceito inerente à Associação de Pais promotora do concurso, e que deverá estar 

preferencialmente patente no logótipo, é o da União entre alunos, pais, professores, 

autarquia, empresas e comunidade como pilar da formação, educação e 

conhecimento. 

3.3. Deve ser apresentada uma memória descritiva e justificativa da proposta, constituída 

por um texto que descreva sucintamente o conceito desenvolvido no trabalho, 

 

4. Apresentação e Identificação dos trabalhos 

4.1. Os trabalhos deverão ser entregues em papel num envelope A4, com a indicação no 

exterior de “CONCURSO DE IDEIAS PARA A CRIAÇÃO DO LOGÓTIPO DA ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BÁSICA E SECUNDÁRIA DA 

GAFANHA DA NAZARÉ” em duas versões: uma a cores e outra a preto e branco. 
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4.2. Deverá acompanhar o trabalho, dentro do envelope A4, a identificação do autor com 

indicação do nome, turma, número de telefone e/ou e-mail (contactos pessoais ou do 

encarregado de educação). 

4.3. Os trabalhos, no formato físico, deverão ser entregues num dos seguintes locais: 

4.3.1. Coordenação da Escola Básica da Gafanha da Nazaré 

4.3.2. Secretaria da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 

4.3.3. Secretaria da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré 

4.4. No formato digital, os concorrentes deverão enviar o logotipo por e-mail para o 

endereço apebsgn@gmail.com com o ficheiro no seguinte formato: nome-turma-

numero.jpg. 

5. Prazos de entrega das propostas 

5.1. O prazo de entrega das propostas termina no dia 6 de Maio de 2016 restringido aos 

horários de funcionamento dos locais mencionados. 

 

6. Júri 

6.1. 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 a sua 

seriação. 

6.2. Os trabalhos serão avaliados pelo seguinte Júri: 

6.2.1. Direção da Associação de Pais 

6.2.2. Representante da Mesa da Assembleia da Associação de Pais 

6.2.3. Representante do Conselho Fiscal da Associação de Pais 

6.2.4. Representante do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré 

6.2.5. Representante da Câmara Municipal de Ílhavo 

6.2.6. Representante da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré 

6.3. A decisão do Júri é soberana, excluindo-se a possibilidade de recurso. 

6.4. O Júri reserva o direito de não atribuir qualquer prémio caso considere que a 

qualidade dos trabalhos não o justifique caso não haja trabalhos em número 

suficiente para efectivar o concurso. 

 

7. Critérios para apreciação dos trabalhos 

7.1. A metodologia de avaliação e seriação dos trabalhos será determinada pelo júri, 

devendo ser levados em consideração os seguintes critérios: Criatividade/Inovação; 

Qualidade artística; Coerência e coesão; Adequação ao objectivo do concurso; Alusão 

aos elementos referidos. 

 

8. Prémios 

8.1. Este concurso concederá um prémio ao vencedor e certificados de participação a 

todos os participantes. 

8.2. O prémio para o vencedor será um Tablet Samsung. 

 

9. Direitos de Propriedade 

9.1. Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação das Escolas Básica e Secundária da Gafanha da Nazaré os 

direitos de propriedade dos trabalhos enviados. 

mailto:apebsgn@gmail.com
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9.2. As propostas enviadas a concurso não serão devolvidas e ficarão em exposição em 

local a designar. 

 

10. Publicação dos Resultados 

10.1. Os resultados do concurso serão publicados na página da Internet do 

Agrupamento de Escolas em http://www.egn.pt/, em placares informativos das 

Escolas Básica e Secundária da Gafanha da Nazaré e no placar informativo da Junta de 

Freguesia da Gafanha da Nazaré. 

 

11. Disposições Finais 

11.1. Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste 

Regulamento serão esclarecidas e resolvidas pela Associação de Pais, devendo ser 

colocadas por escrito para o email - apebsgn@gmail.com. 

 

Apoios: 

 

 

 

 

. 
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DECLARAÇÃO 

Termo de Autorização e Publicação e Cessão de Direitos de Autor 

 

Eu (nome completo) __________________________________________________, aluno do 

______ ano, turma ______, da Escola ___________________________________, portador do 

Cartão de Cidadão nº ________________, residente em _______________________________, 

declaro que tendo concorrido ao “CONCURSO DE IDEIAS PARA A CRIAÇÃO DO LOGÓTIPO DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BÁSICA E SECUNDÁRIA 

DA GAFANHA DA NAZARÉ”, promovido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação 

das Escolas Básica e Secundária da Gafanha da Nazaré autorizo, no caso de ser premiado como 

vencedor, que o referido logótipo passa a ser propriedade da Associação de Pais promotora. 

Concomitantemente, declaro estar ciente das normas inerentes ao regulamento do concurso e 

cedo, pelo presente Termo de Autorização e Publicação e Cessão de Direitos de Autor, 

qualquer direito de autor proveniente da participação neste concurso, à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação das Escolas Básica e Secundária da Gafanha da Nazaré. 

 

______________________, ____ de _______________________ de 2016 

 

 

___________________________________________________ 
(Assinatura do Autor) 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Assinatura do Encarregado de Educação) 
 


