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REGULAMENTO 

 

 

CONCURSO DE IDEIAS PARA A CRIAÇÃO DO LOGÓTIPO PARA A SALA DE 

MULTIDEFICIÊNCIAS DE ÓBIDOS NO ÂMBITO DO PROJETO “UNIDOS NA INCLUSÃO” 

 

 

1. Objetivo  

 

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

e respetivo slogan para a UAMO - Unidade de Apoio à Multideficiência de Óbidos, no âmbito do Projeto 

“Unidos na Inclusão”, promovido pela Equipa de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos.  

 

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

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, estimular e premiar a imaginação e a capacidade criativa dos 

alunos e promover a inclusão. 

 

1.3. O presente concurso visa selecionar o logótipo e respetivo slogan para a sala da Unidade de 

Apoio a Multideficiências de Óbidos, os quais serão utilizados, entre outros, nos seguintes suportes e 

utilizações:  

a) Imagem gráfica e documentos do Projeto “Unidos na Inclusão”; 

b) Cartazes e qualquer outro tipo de material promocional de atividades;  

c) Quaisquer outros elementos, em suporte de papel, digital, multimédia ou outros, 

nomeadamente elementos ou materiais de divulgação (Internet) do Projeto “Unidos na 

Inclusão”.  

 

2. Destinatários  

 

2.1. O concurso destina-se exclusivamente a todos os alunos do Agrupamento de Escolas Josefa 

de Óbidos, matriculados no ano letivo 2014-2015, podendo as propostas ser apresentadas em nome 

individual ou em grupo. Os concorrentes, individuais ou equipas de concorrentes, poderão apresentar mais 
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do que uma proposta, devendo, nesse caso, apresentá-las como candidaturas autónomas. 

 

2.2. 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.  

 

2.3. 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 reflitam e 

identifiquem uma imagem de marca do Projeto Unidos na Inclusão, devendo ser apresentados em papel ou 

cartolina, formato A4 (210mm x 297 mm), e devem ainda ser complementados em suporte digital (ficheiro 

JPEG, gravados em CD) editável, juntando os seguintes elementos:  

 

a) O número de cores do logótipo está limitado a 4 (Azul escuro e claro, verde e cinzento), 

além do preto e do branco, perfazendo um total de 6 cores.  

 

b) Elementos gráficos do logótipo em dois tamanhos diferentes, um grande e um pequeno, 

devendo este último apresentar no máximo 5 cm, e uma versão a cores e outra a preto e branco;  

 

c) Memória descritiva e justificativa da opção apresentada, constituída por um texto que 

descreva sucintamente o conceito desenvolvido no trabalho. 

 

4. Apresentação e Identificação dos trabalhos  

 

4.1. Os trabalhos apresentados a concurso não podem conter indicações pessoais do 

aluno/equipa, ou qualquer elemento que os permita identificar, sob pena de exclusão.  

 

4.2. Os trabalhos deverão permitir a sua plena utilização em diferentes suportes, sem perda de 

definição, mesmo quando reduzido.  

 

4.3. Os trabalhos deverão ser entregues na Direção, num envelope A4, com a indicação no 

exterior de “Logótipo do Projeto Unidos na Inclusão”. Deverão ser entregues duas versões do trabalho: uma 
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a cores, outra a preto e branco, em papel (formato A4) e em ficheiro formato JPEG (CD). Deverá 

acompanhar o trabalho um envelope fechado com uma ficha de inscrição, contendo os dados do autor/equipa 

(nome, morada, escola, telefone, e-mail, ano e turma).  

 

 

5. Prazos de entrega das propostas  

 

5.1. O prazo de entrega das propostas termina no dia 29 de maio de 2015, sendo aceites as 

propostas entregues pessoalmente, na Direção da Escola, até esta data.  

 

5.2. Todas as propostas deverão ser apresentadas em papel e em formato digital (CD), 

juntamente com a Ficha de Inscrição.  

 

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 nomeado pela Equipa do Projeto “Unidos na 

Inclusão”, do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos:  

a) Elemento da Direção;  

b) Coordenadora da Equipa de Educação Especial; 

c) Coordenadora da Unidade de Apoio à Multideficiência de Óbidos; 

d) Docente de Educação Visual;  

d) Elemento da Associação de Estudantes. 

 

 

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 ou caso não haja trabalhos em número suficiente para efetivar o concurso.  

 

6.5. Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o 
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Regulamento do 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:  

a) Criatividade/Inovação.  

b) Qualidade artística.  

c) Coerência e coesão.  

d) Adequação ao objetivo do concurso.  

e) Cumprimento das regras estabelecidas. 

 

 

8. Prémios  

 

8.1. Este concurso concederá um prémio para o logótipo e slogan vencedores.  

8.2. O prémio está relacionado com as disciplinas envolvidas e com o objetivo do projeto.  

 

 

9. Direitos de Propriedade  

 

9.1. Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à Equipa do Projeto Unidos na 

Inclusão os direitos de propriedade dos trabalhos enviados.  

 

9.2. As propostas enviadas a concurso não serão devolvidas, podendo ser objeto de exposição 

pela Equipa do Projeto Unidos na Inclusão. 

 

9.3. As propostas não admitidas a concurso poderão ser devolvidas aos seus autores.  
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10. Publicação dos Resultados  

 

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

de Escolas Josefa de Óbidos  no dia 5 de junho de 2015.  

10.2. O concorrente vencedor será informado do resultado através do contacto telefónico e 

e-mail, registados na Ficha de Inscrição (anexada a este Regulamento).  

 

 

11. Disposições finais  

 

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

serão esclarecidas e resolvidas pela Equipa do Projeto Unidos na Inclusão. 

 

11.2. Em caso de dúvidas pode contactar-nos através do e-mail: eejosefadeobidos@gmail.com.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

Proposta Individual 

 

 

Nome: _______________________________________________________ Idade: _________ 

Morada: _______________________________________________________________________ 

Escola: _________________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________ Contacto telefónico: ___________________ 

Ano: ________ Turma: ________ Número: ________  Data de Entrega: ______ / ______ / ______ 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Proposta Coletiva 

 

 

 

Representante da Equipa de Concorrentes: 

 

Nome: ___________________________________________________________ Idade: _______ 

Morada: _________________________________________________________________________ 

Escola: _________________________________________________________________________ 

Ano: _________   Turma: ___________   Número: _________    Data de Entrega: ____/____/____ 

E-mail:_________________________________________ Contacto Telefónico: ____________ 

 

 

 

 

Restante Equipa: 

 

Nome: ________________________________________________ Idade: _____________ 

Nome: _________________________________________________ Idade: _____________ 

Nome: _________________________________________________ Idade: _____________ 

Nome: _________________________________________________ Idade: _____________ 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

Termo de Autorização e Publicação e Cessão de Direitos de Autor 

 

 

 

Eu (nome completo)  __________________________________________________,  portador  do  

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão nº   ____________________,   com   a   validade   de 

___/___/___ (dia/mês/ano), residente em _________________________, declaro que tendo 

concorrido ao Concurso de Ideias para a Criação do Logótipo e do slogan do Projeto Unidos na 

Inclusão, promovido pela Equipa de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, autorizo, no caso de ser premiado, que o referido logótipo e slogan passe a ser propriedade 

do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, sendo por ele utilizado para os fins propostos, 

constituindo a imagem pública do Projeto Unidos na Inclusão. 

 

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, ao Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos. 

 

 

 

______________________, ____ de _______________________ de 2014 

 

 

___________________________________________________ 

 

(Assinatura do Autor/Assinatura do Representante da Equipa) 

 

 


