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Normas de Participação 
 
A APEEESAR (Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Alves 
Redol) em colaboração com a Escola Sede, propõe um desafio para a criação de 
Logótipo/Símbolo desta Associação, que decorrerá entre 1 de Abril e 30 de Abril e 
destina-se a todos os alunos que queiram participar; 
 
A finalidade é utilizar o Logótipo/Símbolo selecionado, nos documentos, formulários e 
materiais de divulgação, e aplicá-lo no desenvolvimento dos projetos e iniciativas 
levadas a efeito no âmbito da APEEESAR, como sejam páginas Web, produtos 
multimédia e outros suportes. 
 
1. Entidade Promotora 
 
 Associação de Pais em colaboração com a Direção da Escola; 
 
2. Objetivos 
 
- Criar o futuro Logótipo / Símbolo da APEEESAR; 
- Valorizar a entidade “Associação de Pais”; 
- Envolver os alunos nos projetos/iniciativas da Escola; 
- Estimular a imaginação e a capacidade criativa dos alunos; 
- Divulgar a imagem da Escola através de trabalhos realizados pelos alunos; 
 
3. Condições de participação 
 
a) Podem participar neste projeto todos os alunos da ESAR. 
b) Os concorrentes podem apresentar trabalhos realizados individualmente, em grupo 
ou por turma, participando apenas com um trabalho; 
c) Prevê-se a possibilidade de colaboração/ajuda da disciplina/docentes de E.V e T.I.C 
aos participantes, desde que a atividade se coadune, sem prejuízo do previsto nos  
respetivos programas, planificações e articulações curriculares; 
d) Todos os trabalhos devem ser originais. Os concorrentes são responsáveis pela 
originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria e assumindo toda a 
responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos 
de autor e direitos conexos; 
e) Ao participar, os concorrentes declaram conhecer e aceitar as presentes normas de 
participação; 
f) Os trabalhos que não respeitarem as normas de participação serão automaticamente 
eliminados. 
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4. Requisitos dos trabalhos  
 
4.1. Os trabalhos apresentados deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:  
 
a) Obrigatoriedade de usar as cores do edifício escolar: amarelo-torrado, azul e 
cinzento; 
b) Os trabalhos deverão evidenciar aspetos relevantes de identificação da entidade a 
que se destina (Associação de Pais); 
b) Impressão a cores e a preto e branco, numa folha em papel A4 branco de orientação 
horizontal ou vertical de dimensões máximas de 20 cm X 20 cm, garantindo uma boa 
resolução quando reduzido a 2cm X 2cm;  
c) Versão em suporte digital num formato em extensão JPEG; 
d) Os trabalhos deverão ser entregues em envelope fechado contendo no interior folha 
identificativa com os seguintes dados: Autor (es) /a (as), nº de aluno (s)/a (as), turma, 
ano letivo, contato telefónico, e-mail e data de entrega.  
 
5. Prazo / Entrega dos trabalhos  
 
Os trabalhos, em suporte papel deverão ser entregues na Secretaria da Escola, durante 
o período em que decorre o desafio, em envelope dirigido à Associação de Pais, e os 
trabalhos em suporte digital devem ser enviados para o e-mail da Associação de Pais, 
que se encontra no Portal da ESAR; 
Ambos os suportes devem ser entregues até às 16h00 de dia 30 de Abril. 
 
6. Composição e competências do Júri 
 
6.1. Composição 
 
O Júri é constituído por quatro membros, um membro da Associação de Pais, um 
membro da Direção, um docente de E.V. e um docente de T.I.C. Os membros do júri 
serão dados a conhecer oportunamente. 
 
6.2. Competências 
 
 a) Apreciação e seleção dos trabalhos apresentados, têm em conta os seguintes 
critérios:  
            - Criatividade, qualidade e adequação ao tema proposto;  
            - Legibilidade e visibilidade em ambientes digitais; 
            - Boa capacidade de reprodução gráfica;  
            - Facilidade na redução / ampliação de formatos;  
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b) O Júri entregará diplomas de participação a todos os participantes, reservando-se ao 
direito de não atribuir diploma caso os trabalhos não apresentem a qualidade 
requerida; 
c) O Júri reserva o direito de apreciar apenas os trabalhos que cumpram todos os 
objetivos apresentados nas normas; 
d) Compete ao Júri excluir os trabalhos que não se encontrem em conformidade com as 
presentes normas; 
e) As decisões do Júri não são suscetíveis de recurso ou reclamação. 
  
7. Prémios e Divulgação 
 
a) Ao melhor trabalho será atribuído prémio constituído por um diploma de Mérito e o 
privilégio de ver o seu logótipo na carimbagem dos documentos oficiais da APEEESAR 
bem como a sua divulgação por toda a comunidade;  
 
b) Os resultados serão divulgados até ao dia 12 de Maio de 2014, aos participantes e 
comunidade escolar, pelos meios considerados mais expeditos pela APEEESAR; 
 
8. Direitos de Propriedade 
 
Todos os concorrentes comprometem-se a abdicar dos direitos de autor dos trabalhos 
apresentados, ficando estes a ser propriedade da APEEESAR, que os poderá utilizar da 
maneira que considerar mais conveniente. 
 
9. Casos Omissos 
 
Todas as situações omissas nestas Normas de Funcionamento serão analisadas e 
avaliadas por deliberação pela APEEESAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


