
CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO DO SPO 
 
 
 Objetivos 
 
O presente concurso tem por objetivo promover a participação de todos os alunos deste agrupamento a participar e criar um 
logotipo, estimulando e premiando a imaginação e a capacidade criativa dos alunos. 
 
O presente regulamento estabelece as regras do concurso de criação do logotipo do Serviço de psicologia e Orientação do 
Agrupamento de escolas de Lousada. 
 
Este  Concurso é dirigido a concorrentes individuais ou em grupo.  
Os concorrentes podem apresentar mais que uma proposta, devendo nesse caso apresentá-las como candidaturas autónomas.  
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.  
Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente regulamento.  
 
Candidaturas  
 
Da candidatura devem constar:  
Proposta  
Documentos  
a) Ficha de inscrição  
b) Memória descritiva  
d) Fotocópia de cartão de identificação. 
 
 Características das propostas  
 
Os trabalhos apresentados o concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos: 
 a) Suporte principal da candidatura, constituída por impressão da proposta de logótipo, a cores - se for o caso - em papel A4 
branco.  
b) Versão em suporte digital, de preferência em ficheiros de formato JPEG  
c) Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva sucintamente o conceito desenvolvido no trabalho, num 
máximo de 1000 caracteres.  
 
Identificação e envio das propostas  
 
As propostas deverão ser acondicionados e fechados em envelope A4 
Os dados de identificação do concorrente, nomeadamente o seu nome, morada, contacto telefónico, endereço de correio 
eletrónico (se possível) deverão ser colocados no envelope A4 e ainda na parte traseira da folha A4 
Este envelope deverá ser fechado e entregue ao director de turma e posteriormente à direcção deste Agrupamento. 
O prazo de entrega dos trabalhos termina às 17.00 horas do dia 1 de Março de 2017,  
A selecção das propostas vencedoras estará a cargo de um júri constituído por 5 pessoas, ligadas ao agrupamento de escolas. Após a 
selecção do vencedor será publicada a decisão na página do agrupamento. 
A metodologia de avaliação dos trabalhos será determinada pelo Júri, devendo ser levados em consideração os seguintes critérios:  
- Criatividade, qualidade e adequação ao tema 


