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REGULAMENTO 
CONCURSO PARA O LOGOTIPO DO PROJETO 

“JOYFUL SCHOOL” 

 
Assim, a equipa do projeto “JOYFUL SCHOOL” convida todos os alunos a participarem no concurso para a 

criação do logotipo do referido projeto. 

 

1. OBJETIVOS  

• Aumentar a capacidade de resposta social, a capacidade de empreendedorismo, a consciência 

cultural e a capacidade de iniciativa dos alunos. 

• Estimular as competências sociais dos alunos, bem como a inteligência emocional. 

• Promover a aprendizagem mútua e a comunicação. 

• Enriquecer as competências internacionais dos alunos e aumentar a auto-expressão. 

 

2. DESTINATÁRIOS 

Ao concurso podem candidatar-se todos os alunos do 2º e 3º ciclos do AE André Soares. 

  

3. LOGÓTIPO A CONCURSO 

a. Cada aluno deve estar inscrito ou inscrever-se no Clube Erasmus + (mesmo que não possa frequentar). 

b. Cada aluno pode apresentar a concurso o máximo de um logótipo. 

c. O logótipo deverá ser enviado em formato digital. 

d. Os trabalhos podem ser realizados em folha de papel com recurso a lápis de grafite (desenho), 

marcadores, ou em computador. 

e. Cada desenho deve estar, obrigatoriamente, relacionada com o título e objetivos do projeto.  

f. Cada desenho deve ilustrar uma ou mais das seguintes ideias ligadas às palavras-chave: escola 

divertida; consciência europeia; atividades lúdicas; países do projeto. 

g. Os alunos não podem usar imagens que não sejam originais. 

h. Os trabalho deverão ser enviados para email: “mce.vitormartins@aeandresoares.pt” até o dia 21 de 

novembro 2019, às 23:59 . 
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 4. Avaliação dos logótipos 

Os trabalhos serão avaliados pelos seguintes pontos: 

• Criatividade 

• Coerência com o tema 

• Aspeto gráfico 

• Funcionalidade 

 

5. Aos participantes neste concurso serão atribuídos pontos que serão revertidos para 

candidatura a uma mobilidade. 

 

1º selecionado – 10 pontos 

2º selecionado – 8 pontos 

3º selecionado – 6 pontos  

Participação - 3 pontos  

 

6. Caso o logótipo português seja escolhido para logótipo do projeto, o seu autor terá 

ainda um bónus de 10 pontos. 

 

7. Composição do júri para a selecção do logótipo 

 

O júri para a selecção dos logótipos será composto por três elementos: 

1- Um professor de Educação Visual 

2- Um representante da Bragamob – entidade externa 

3- Um representante da equipa Erasmus+ 

 

Os coordenadores do clube Erasmus 

Maria Esperança Fernandes/ Vítor Martins 
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