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Concurso para logótipo das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Coimbra Centro 

 

REGULAMENTO 

As bibliotecas do AECC levam a cabo um Concurso para a criação do logótipo que caracterize a 

Biblioteca Escolar e que constitua um símbolo identificativo da mesma, tendo em conta que são 

quatro as bibliotecas do AECC (Jaime Cortesão, S. João do Campo, S. Silvestre e Silva Gaio). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este concurso tem como objetivo selecionar o logótipo das BE a ser incluído em documentos, 

materiais diversos e suportes informáticos.  

 

PARTICIPANTES 

O concurso é aberto a todos os alunos do agrupamento. Podem concorrer individualmente ou em 

equipa. Cada concorrente/equipa pode apresentar mais do que uma proposta. Os concorrentes são 

responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados. Ao participar no concurso, os 

concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente regulamento.  

 

CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 

Cada proposta deverá ser apresentada em suporte de papel A4, constituído por: 

 

 1ª Página- Identificação do(s) autor(es), nome, ano, turma e escola que frequenta(m). 

 

 2ª Página- Logótipo - em papel de tamanho A4 branco ou em formato digital, caso tenha sido 

produzido em aplicação específica para o efeito, com o desenho do logótipo.  

 

 

ENTREGA DAS PROPOSTAS 

Os elementos referidos nas caraterísticas das propostas deverão ser entregues em qualquer uma 

das Bibliotecas do Agrupamento. O prazo para o envio das propostas termina no dia 06 de abril, não 

sendo admitidas as propostas entregues depois dessa data. Uma vez entregue a proposta, 

considera-se que os concorrentes conhecem e aceitam todas as cláusulas do presente regulamento. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

As propostas serão avaliadas por um Júri de 6 elementos, constituído por:  

1 Professora bibliotecária;  

4 professores da equipa da BE;  

1 aluno; 

1 representante dos Assistentes Operacionais;  

 

A metodologia de avaliação e graduação dos trabalhos será determinada pelo Júri, sendo que a avaliação 

terá em consideração a criatividade, qualidade e adequação ao tema. 

Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o regulamento do 

concurso. 

 

DIREITOS DE AUTOR 

Os concorrentes, ao participarem no concurso, aceitam ceder ao agrupamento os direitos de autor.  
Todas as propostas ficarão na posse do agrupamento, que lhes dará o uso que entender conveniente.  

 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS  

Os resultados do concurso serão publicados até ao final do mês de abril de 2016, nos locais habituais das 

Bibliotecas Escolares, incluindo no portal da escola sede do agrupamento (www.aecoimbracentro.pt/). 

 

PRÉMIO 

Será atribuído um prémio e um diploma ao autor/equipa responsável pelo melhor trabalho.  

 

 

http://www.aecoimbracentro.pt/

