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Concurso
Criação do Logótipo para o Clube Ciência Viva na Escola Secundária de Camarate

A implementação do Clube Ciência  Viva na  Escola  Secundária de Camarate  (CCVnESC)  tem o propósito  de
proporcionar aos alunos dos vários níveis de ensino a construção/consolidação de uma cultura científica que
permita a compreensão de processos e fenómenos científicos e,  por conseguinte, a tomada de decisão e a
participação ativa enquanto cidadãos criteriosos e responsáveis. 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

Artigo 1º - Disposições Gerais 
Enquadramento 
a) O presente regulamento estabelece as regras do concurso de ideias para a criação do logótipo do CCVnESC,
que é igualmente responsável pelo concurso;
b) O logótipo de ser representativo dos temas: Ciência e Escola;
c) O logótipo selecionado escolhido será utilizado como imagem gráfica do CCVnESC.

Artigo 2º  Destinatários 
a) O concurso destina-se a todos os alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário;
b) A participação no concurso poderá ser individual ou em grupo;
c) Cada concorrente/grupo só pode apresentar uma proposta; 
d)  Cada participante/grupo assumirá  o  compromisso de conhecer  e cumprir  este  Regulamento e  acatar  as
decisões do Júri.

Artigo 3º  Características das propostas a apresentar 
a) Não há limite de propostas a apresentar por concorrente; 
b) Só serão admitidos a concurso os logótipos que apresentem os seguintes elementos:

- Sigla do Clube: CCVnESC
- Identificação da Escola Secundária de Camarate
- Um elemento gráfico alusivo à “Ciência”

c) Os trabalhos a concurso deverão ser apresentados em suporte digital, formato JPEG com o tamanho máximo:
altura 10 cm e largura 10 cm.

Artigo 4º  Envio e prazo de entrega das propostas 
a) O envio das propostas deve ser realizado para o endereço eletrónico     andreiamonteiro@escamarate.pt   ; 
b) As propostas devem ser entregues com indicação do nome, contacto, ano e turma se for aluno individual.
Caso concorra como grupo deve ser indicado o nome do grupo, as pessoas envolvidas e o contacto;
c) O prazo de entrega das propostas termina no dia 24 de fevereiro de 2023.



Artigo 5º  Avaliação das propostas 
a) As propostas serão avaliadas por um júri constituído pelos elementos do CCVnESC.

Artigo 6º  Direitos de Propriedade 
a) Ao participarem no concurso, os concorrentes declaram ceder ao CCVnESC os direitos de propriedade dos
trabalhos selecionados e aceitar o seu uso;
b) Ao trabalho vencedor será dado o uso que o CCVnESC entender conveniente.

Artigo 7º  Prémio
a) No âmbito do presente concurso será atribuído um prémio à melhor proposta apresentada;
b) Os prémios serão divulgados nos canais digitais da Escola Secundária de Camarate;
c) Será entregue a todos os concorrentes admitidos a concurso um diploma de participação no mesmo.

Artigo 8º  Publicação dos resultados 
a) Os resultados do concurso serão publicados até ao dia 1 de março de 2023, data a partir da qual estarão
disponíveis online nos canais digitais da Escola Secundária de Camarate;
b) O/os concorrente/es premiado/os serão informados dos resultados e da entrega dos prémio por correio
eletrónico para o endereço que utilizaram para envio da proposta.

Camarate, 5 de janeiro de 2023

A Coordenadora do Clube Ciência Viva na Escola Secundária de Camarate

Professora Andreia Monteiro


