
1 

 

CONCURSO DE CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO 

REGULAMENTO  

Artigo 1º - OBJECTIVOS DO CONCURSO  

O presente regulamento destina-se ao concurso para a criação de um logótipo para 

o peddy-paper Aqui Há Rato. 

Artigo 2º - ORGANIZAÇÃO  

Os professores Cláudia Pericão e Gustavo Pereira, do Grupo de Informática da 

Escola.  

Artigo 3º - DESTINATÁRIOS 

O concurso destina-se a todos os alunos da Escola, podendo os participantes 

apresentar uma sugestão individualmente ou em grupo.  

Artigo 4º - OBJECTIVOS 

� Promover a participação de todos os alunos desta Escola.  

� Estimular a imaginação e a capacidade criativa dos alunos.  

Artigo 5º - TIPOLOGIA  

Devem ser apresentadas a concurso propostas cujo suporte seja o desenho em 

formato vectorial.  

Artigo 6º - CONDIÇÕES DE CANDIDATURA  

As candidaturas são apresentadas para o e-mail aquiharato@hotmail.com, com a 

informação do nome do(s) autor(es) do trabalho.  

Artigo 7º - CALENDÁRIO  

Lançamento do concurso: 26 de Abril de 2010.  

Entrega de candidaturas: até às 24 horas de 2 de Maio de 2010.  

Anúncio do(s) vencedor(es): 9 de Maio de 2010.  

Artigo 8º - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Na apreciação efectuada pelos professores responsáveis, serão considerados os 

seguintes critérios:  

A) Originalidade e criatividade das propostas;  
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B) Adequação do logótipo ao propósito do peddy-paper Aqui Há Rato.  

Artigo 9º - DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR  

O resultado do concurso será tornado público neste site e será afixado na Escola.  

O júri analisará todos os trabalhos, reservando-se o direito de não escolher nenhum 

dos trabalhos, caso estes não preencham os requisitos mínimos exigidos.  

Todos os concorrentes comprometem-se a abdicar dos Direitos de autor dos 

trabalhos apresentados, ficando estes a ser propriedade da organização do peddy- 

paper Aqui Há Rato que os poderá utilizar da maneira que achar conveniente. 

Artigo 10º - DIREITOS  

O trabalho vencedor será sujeito a tratamento gráfico, para utilização no peddy- 

paper Aqui Há Rato.  

Artigo 11º - ESCLARECIMENTOS  

Qualquer esclarecimento acerca do concurso deverá ser solicitado utilizando o e-

mail aquiharato@hotmail.com. 

 

 


