CONCURSO DE IDEIAS
Criação de Logótipo
Escola Aprender +:
Ambientes Educadores
Inovadores

Participantes

dos 12 aos 19 anos

Individualmente ou em equipas,
desde que residentes e/ou a estudar
no concelho de Lagoa - Algarve.

Submissão

Dos logótipos será feita através
do preenchimento de formulário,
disponível no website do Município

até 31 março 2020
- 23h59

Resultados
Serão publicitados no
website do Município

29 maio 2020

NOR
MAS

DO CONCURSO

Normas do Concurso de Ideias
“Logótipo Escola Aprender+”
NOTA JUSTIFICATIVA
As presentes normas tem por objetivo estabelecer as
condições de participação no Concurso de Ideias
“Logótipo Escola Aprender+: Ambientes Educadores
Inovadores”, promovido pelo Município de Lagoa. O
logótipo vencedor será o símbolo representativo da
identidade institucional da Escola Aprender+: Ambientes Educadores Inovadores, doravante designada de
Escola Aprender+, através dos seus documentos
administrativos, formulários e materiais de divulgação,
páginas web, produtos multimédia, entre outros
suportes. Informações sobre a Escola Aprender+
estão disponíveis no site do Município de Lagoa (1):
Atividade Municipal > Lagoa Cidade Educadora >
Escola Aprender +

ARTIGO 1.º - Objetivos
1. São objetivos do Concurso Ideias “Logótipo Escola
Aprender+”:
a) promover um maior envolvimento da comunidade
com o projeto Escola Aprender+;
b) potenciar a identificação da comunidade com a
Escola Aprender+;
b) estimular uma escola sem fronteiras de todos para
todos.
ARTIGO 2.º - Fases e Calendário
O Concurso Ideias “Logótipo Escola Aprender+”
decorre em duas fases sequenciais, através do calendário previsto nos números seguintes:
1. Primeira Fase – Submissão de Logótipos:
a) A submissão das propostas para “Logótipo Escola
Aprender+” é realizada através do preenchimento do
formulário, disponível no site de internet do Município
até às 23h59 do dia 31 de março de 2020;
2. Segunda Fase – Avaliação Final:
a) A decisão final do Júri, de acordo com os critérios
de avaliação previstos no Artigo 6.º, Número 2;
b) A Comunicação dos resultados será publicitada na
página eletrónica do Município no dia 29 de maio de
2020.
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ARTIGO 3.º - Participantes
1. Podem participar no Concurso Ideias “Logótipo
Escola Aprender+” estudantes, individualmente ou em
equipas, desde que residentes e/ou a estudar no
concelho de Lagoa e com idades compreendidas entre
os 12 e os 19 anos (serão solicitados os comprovativos
para estes critérios);
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.
Para o efeito, deverá ser incluído o termo de responsabilidade devidamente assinado aquando da entrega do
trabalho. Nos casos de concorrentes menores de
idade, os seus responsáveis legais deverão assumir
essa responsabilidade assinando este termo.
3. A participação no presente concurso de ideias
implica a aceitação das normas do presente documento.
4. Será admitida somente uma proposta por participante.
5. Estão excluídos os familiares em linha direta dos
membros do Júri.
ARTIGO 4.º - Âmbito
1. São admitidas propostas para o Concurso Ideias
“Logótipo Escola Aprender+” que considerem os
seguintes conceitos:
• Aprender;
• Inovar;
• Participação;
• Pensamento crítico;
• Competências digitais.
ARTIGO 5.º - Constituição do Júri
O Júri do Concurso de Ideias “Logótipo Escola Aprender+” é composto por:
a) 3 representantes do Município de Lagoa; 2 representantes da Equipa UAlg Aprender+; 1 representante

do Agrupamento de Escolas do Rio Arade; 1 representante do Agrupamento de Escolas do Padre António
Martins de Oliveira, de Lagoa.
b) A constituição do Júri poderá ser alterada em função
da disponibilidade dos representantes.
c) Os elementos do júri serão identificados na página da
internet da Escola Aprender +, no site do Município de
Lagoa.
ARTIGO 6.º - Processo de Avaliação
1. As propostas para o Concurso de Ideias “Logótipo
Escola Aprender+” são avaliadas pelo Júri (artigo 5.º);
2. A avaliação será realizada através de uma escala que
varia entre 0 a 20 pontos, de acordo com os seguintes
critérios de avaliação:
a) Adequação da imagem ao objeto do concurso – AI
(20%);
b) Criatividade – C (30%);
c) Imagem – I (30%);
d) Enquadramento temático – ET (20%).
3. A classificação final de cada trabalho será obtida
através da seguinte fórmula:
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2. O Município de Lagoa divulgará na página eletrónica referida no artigo 2.º o projeto vencedor do
presente concurso;
3. O projeto vencedor será igualmente notificado por
escrito pelo Município de Lagoa sobre a atribuição do
prémio do Concurso Ideias “Logótipo Escola Aprender+”.
4. O prémio a atribuir ao projeto vencedor será um
tablet Apple iPad.
ARTIGO 8.º - Direitos de Propriedade
1. O concorrente premiado aceita a transmissão total
dos direitos de autor referentes ao seu trabalho,
passando o logótipo vencedor a ser propriedade do
Município de Lagoa;
2. A entidade proprietária do logótipo reserva-se ao
direito de o utilizar sob a forma e para o efeito que lhe
aprouver;

AI x 0,20 + C x 0,30 + I x 0,30 + ET x 0,20
4. Não há lugar a recurso nem reclamação após a
decisão final do Júri.
ARTIGO 7.º - Prémio
1. O projeto mais pontuado será distinguido com um
prémio e representará a Imagem Escola Aprender+:
Ambientes Inovadores de Aprendizagem, sendo que,
caso seja necessário, o vencedor poderá ter de reunir
com a equipa municipal responsável pela comunicação
e imagem para adaptação do logótipo aos diferentes
suportes e elementos de comunicação;

3. O Júri constituído para avaliar o logótipo, poderá
sugerir alterações ao logótipo vencedor, desde que
tenha o aval do(s) autor(es);
4. Os restantes trabalhos a concurso são propriedade
do(s) seu(s) autor(es).
ARTIGO 9.º - Entrada em Vigor
As presentes normas entrarão em vigor após a
deliberação de Câmara.

Mais informação em:
https://cm-lagoa.pt/index.php/pt/atividade-municipal/lagoa-cidade-educadora/escola-aprender

(1)

