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Apresentação do Concurso 

 

A equipa do Projecto de Educação para a Saúde (PES) deseja criar um elemento 

que o identifique. Deste modo, decidiu abrir um concurso de ideias para criação de um 

logótipo. 

 O logótipo é um elemento gráfico que é utilizado como identificação de algo e 

poderá ter inúmeras aplicações. Neste caso, o logótipo do PES será usado em todo o 

material que seja identificável com o Projecto ou identificador das actividades 

desenvolvidas no âmbito deste. 

 

 

Regulamento 

 

1. Serão aceites trabalhos individuais realizados por todos os alunos do Agrupamento; 

2. Cada educadora (pré-escolar), professor titular de turma (1º ciclo) ou professores de 

EVT, EV e ET (2º e 3º ciclos) selecciona os dois melhores trabalhos por turma; 

3. Os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca Escolar – Escola Fernando Caldeira 

- em envelope fechado sem qualquer identificação pelos docentes indicados no ponto 

anterior; 

4. Cada participante deverá entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida 

juntamente com o trabalho a submeter a concurso. 

5. A ficha de inscrição dos alunos cujos trabalhos foram seleccionados por turma 

deverão acompanhar os envelopes referidos no ponto 3.; 

6. Cabe à equipa do PES codificar os documentos que permitam a posterior 

identificação dos trabalhos; 

6. Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 25 de Fevereiro de 2011; 

7. O trabalho vencedor será pertença do Agrupamento de Escolas de Águeda podendo 

este proceder a eventuais alterações com vista ao fim a que se destina; 

8. Será atribuído um prémio aos 1º, 2º e 3º classificados, no final do ano lectivo; 

9. Das decisões do Júri não haverá apelo. 

 



 

 

 

Apresentação dos trabalhos 

 

1. Apresentação em 3 folhas formato A4: 

- Três situações simultâneas de apresentação: 

 Cores: Verde e Amarelo (papel cavalinho pintado a lápis de cor); 

 Cores neutras: Preto, Branco e Cinzento (fotocópia do logótipo e retocado 

a lápis de cor); 

 Redução do logótipo a um quadrado de 2 cm (fotocópia/redução preto e 

branco); 

2. Lettering – Projecto Educação para a Saúde ou PES 

3. Dimensão – Logótipo inserido num quadrado de 10 cm 
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