
Concurso de Ideias para a imagem gráfica do Agrupamento de 

Escolas Vergílio Ferreira 
 

Regulamento 

I. Enquadramento 

Durante o ano letivo 2014/2015 vamos promover um concurso de ideias para a imagem 

gráfica do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira. 

A ideia premiada para a imagem do agrupamento serve de base gráfica que será 

desenvolvida por uma equipa de professores que farão o design final. 

II. Objetivos  

Criar um símbolo e um logótipo para a Identidade do Agrupamento. 

III. Participantes 

Podem concorrer individual ou colectivamente os alunos de todos os níveis de ensino, desde 

o jardim de infância ao 12º ano. 

IV. Propostas/ideias 

São admitidas a concurso as propostas originais que respeitem os seguintes requisitos: 

Suporte: papel A4; 

Técnicas:  diversas, pode utilizar programas de desenho digital; 

Identificação:  os trabalhos não podem estar identificados, a identificação é feita por um 

pseudónimo colocado no verso do trabalho; 

Entrega:  em envelope A4 (identificado com o pseudónimo) contendo o trabalho e um 

outro envelope fechado também identificado com o pseudónimo contendo a 

ficha de inscrição; juntar memória descritiva, pequeno texto onde estejam 

mencionadas as intencionalidades das propostas apresentadas. 

 

V. Prazos 

Até dia 23 de janeiro de 2015 serão entregues em mão, os trabalhos, na sede de 

Agrupamento na Direcção. 

A 28 de janeiro serão divulgados os resultados da apreciação do júri na página eletrónica do 

AEVF - www.aevf.pt 

VI. Prémio 

São atribuídos três prémios, 1º, 2º e 3º lugar às melhores ideias. 

Os prémios são materiais de desenho patrocinado pela marca “Fila Giotto”. 

Os professores dos alunos premiados serão contactados através de email. 

http://www.aevf.pt/


VII. Júri 

Os trabalhos são apreciados por um júri constituído por: 
- um elemento da Direção; 
- um elemento dos Representantes dos Encarregados de Educação; 
- um elemento dos Representantes dos Alunos; 
- dois elementos da Área das Artes. 

 
Todos os autores participantes recebem um certificado de participação. 
Todos os trabalhos participantes integram a exposição na escola sede a decorrer de 28 de 

janeiro a 6 de fevereiro. 
 

IX. Devolução dos trabalhos 

Os trabalhos submetidos a concurso serão devolvidos até ao final de fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

 

  



 

Ficha de Identificação 

 
Pseudónimo _______________________________________________ 

Escola  

_________________________________________________________________________ 

Participante(s) – nome/ano e turma 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Professor ou Educador 

_________________________________________________________________________ 

 


