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         AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE 

ESCOLA SECUNDÁRIA SEOMARA DA COSTA PRIMO 

GRUPO DE TEATRO ABREMUNDOS 

 

 

 

CONCURSO: CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO 

REGULAMENTO 

 

Artigo 1º - Enquadramento 

 

O Grupo de Teatro AbreMundos – Escola Secundária Seomara da Costa Primo 

– decidiu lançar um concurso para a criação de um logótipo para o referido 

Grupo. 

Artigo 2º - Disposições Gerais 

1 – Objetivos 

a) Criar o futuro logótipo do Grupo de Teatro AbreMundos; 

b) Envolver toda a comunidade educativa numa iniciativa de produção artística. 

2 – Entidade Promotora 

A entidade promotora é a Escola Secundária Seomara da Costa Primo e o Grupo 

de Teatro AbreMundos 

3 – Destinatários 

a) O concurso destina-se a toda a comunidade escolar do Agrupamento de 

Escolas Amadora Oeste, desde pais, alunos, pessoal docente e não docente. 

b) Cada participante assumirá o compromisso de conhecer e cumprir este 

Regulamento e acatar as decisões do Júri. 

4 – Prémio 

Este concurso concederá o prémio de um cartão oferta FNAC, para o logótipo 

vencedor. 
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Artigo 3º - Condições de Participação 

 

1 – Requisitos 

1.1 – Todos os trabalhos apresentados o concurso devem ser inéditos. 

1.2 – Cada candidato poderá apresentar o máximo de três propostas. 

1.3 – Os critérios de apreciação serão os seguintes: 

a) Coerência do trabalho; 

b) Legibilidade e clareza do logótipo quando impresso a preto; 

c) Criatividade e inovação; 

d) Qualidade artística. 

2 – Entrega 

a) Os trabalhos deverão ser entregues por correio eletrónico para 

teatro.seomara@aeamadoraoeste.edu.pt até ao dia 15 de dezembro de 2022, 

inclusive. 

b) Os trabalhos deverão ser entregues com indicação do nome, contacto, ano e 

turma se aluno e, nome e contacto para os restantes membros da comunidade 

escolar. 

c) Será feito o anonimato de cada proposta, para que o Júri não saiba a origem 

dos mesmos. 

d) Todos os trabalhos apresentados deverão fazer alusão à Escola e ao nome 

do Grupo de Teatro AbreMundos. 

 

Artigo 4º - Composição e competências do Júri 

 

1 – Composição 

a) O Júri de seleção é constituído por oito membros:  

 dois professores de Artes Visuais; 

 dois representantes do Grupo de Teatro; 
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 dois alunos: 

 um representante do Conselho Geral: 

 um representante da antologia e_moções. 

b) Os representantes de Artes Visuais terão voto de qualidade, em caso de 

empate. 

2 – Competências 

a) Apreciação e seleção dos trabalhos apresentados a concurso; 

b) Selecionar o trabalho vencedor; 

c) O Júri reserva o direito de apreciar apenas os trabalhos que cumpram todos 

os objetivos, apresentados no presente Regulamento. 

3 – Decisões do Júri 

As decisões do júri não são suscetíveis de recurso. 

 

Artigo 5º - Direitos de Propriedade 

 

1 – Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à Escola 

Secundária Seomara da Costa Primo e ao Grupo de Teatro AbreMundos os 

direitos de propriedade dos trabalhos selecionados e aceitar o seu uso. 

2 – Ao trabalho vencedor será dado o uso que a Escola Secundária Seomara da 

Costa Primo e o Grupo de Teatro AbreMundos entenderem conveniente. 

 

Artigo 6º - Disposições Finais 

 

1 – Os resultados serão divulgados na página Web do Agrupamento de Escolas 

Amadora Oeste. 

2 – Cabe ao Júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento. 

3 – Os autores autorizam a eventual reprodução dos trabalhos nas publicações 

e portais informáticos da responsabilidade da escola. 

4 – Qualquer pedido de informação complementar poderá ser obtido através do 

endereço de correio teatro.seomara@aeamadoraoeste.edu.pt  
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Artigo 7º - Entrada em vigor 

 

Este Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua publicação e será 

divulgado na página Web do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste - 

https://aeamadoraoeste.edu.pt/ 

 

 

 

 

Amadora, 16 de novembro de 2022 

 

Grupo de Teatro AbreMundos 

Ana Água 

Lurdes Almeida 

  

https://aeamadoraoeste.edu.pt/

