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Agrupamento de Escola Secundária de Casquilhos 

Regulamento do concurso de ideias para criação do logótipo do Clube de 

Ciência Viva na Escola “ESCiência” da Escola Secundária de Casquilhos 

 

Artigo 1.º 

Enquadramento 

 

1. O presente regulamento estabelece as regras do concurso de ideias para a criação do 

logótipo do Clube de Ciência Viva na Escola “ESCiência” doravante designado 

ESCiência que funcionará na Escola Secundária de Casquilhos, Barreiro.  

2. O logótipo vencedor será utilizado, entre outros, nos seguintes suportes e utilizações:  

a. Imagem gráfica e documentos do ESCiência. 

b. Cartazes e todo o tipo de material de divulgação de atividades do ESCiência.  

c. Quaisquer outros elementos, seja em suporte papel, digital ou multimédia.  

 

Artigo 2.º 

Destinatários 

 

1. O presente concurso pretende igualmente uma maior envolvência da comunidade 

educativa da Escola Secundária de Casquilhos, Barreiro (doravante designada por ESC) 

(alunos, docentes e não docentes) nas tomadas de decisões.  

2. Os concorrentes podem ser alunos da ESC, individuais ou em grupo, e são responsáveis 

pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria e assumindo a 

responsabilidade de eventuais reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos 

de autor e direitos conexos.  

3. Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar os termos do  

presente regulamento. 

4. Não há limite de propostas a apresentar por concorrente. 

 

Artigo 3.º 

Envio e prazo de entrega das propostas 

 

1. O envio das propostas deve ser realizado para o endereço eletrónico 

ccve@aecasquilhos.pt 

2. Se as propostas forem em nome individual devem ser entregues com indicação do 

nome, contacto, ano e turma do aluno.  

3. Se forem apresentadas por um grupo de alunos (máximo de 4 alunos) deve ser indicado 

o nome do grupo, as pessoas envolvidas e um email e telefone de contacto.  

4. O prazo de entrega das propostas termina no dia 18 de novembro de 2022.  
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Artigo 4.º 

Avaliação das propostas 

 

1. A avaliação das propostas terá em consideração os seguintes requisitos: 

a. Criatividade, qualidade e adequação ao tema; 

b. Legibilidade e qualidade em ambientes digitais;  

c. Boa capacidade de reprodução gráfica.  

2. As propostas apresentadas a concurso serão avaliadas por um júri constituído por cinco 

elementos da ESC e por uma votação dos elementos da Comunidade Escolar do 

Agrupamento de Escolas de Casquilhos. 

3. O júri é composto pelo/a Diretor/a, pelo/a Coordenador/a do clube, por um dos 

professores dinamizadores do clube, por um dos representantes dos alunos no 

Conselho Geral e pelo/a Encarregado/a dos Assistentes Operacionais do Agrupamento 

de Escolas de Casquilhos. 

4. O júri, referido no ponto anterior, selecionará (entre 21 e 23 de novembro) as três 

melhores propostas apresentadas.  

5. As três propostas selecionadas no âmbito do ponto anterior serão divulgadas no dia 24 

de novembro no site do Agrupamento e votadas eletronicamente pela Comunidade 

Escolar no dia 30 de novembro entre as 8:00 e as 18:00. 

6. As decisões são definitivas e não sujeitas a recurso. 

 

Artigo 5.º 

Divulgação dos resultados 

 

1. As três propostas selecionadas no âmbito do Artigo 4.º, ponto 5, serão divulgadas na 

página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Casquilhos antes da submissão a 

votação pela comunidade escolar. 

2. O resultado do concurso e a proposta vencedora serão divulgadas no dia 30 de 

novembro.  

3. Será entregue um diploma de participação aos concorrentes das propostas admitidas a 

votação. 

4. Será entregue um prémio, no valor aproximado de 20 €, ao aluno ou equipa vencedora 

do concurso e um diploma que será arquivado no processo individual do/s aluno/s.  

5. O logótipo aprovado será aposto a todos os documentos realizados no âmbito do 

ESCiência.  

 

Barreiro, 10-10-2022 

 

A Coordenadora do Clube Ciência Viva na Escola “ESCiência” 

 da Escola Secundária de Casquilhos, Barreiro. 

Maria do Anjo Albuquerque 

 

 


