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CONCURSO LOGOTIPO 
O Clube da Saúde da Escola Básica Mosteiro e Cávado, vai promover um concurso de ideias 

para a criação de um logótipo identificador do Clube. 

Assim, convidamos todos os alunos interessados a apresentarem as suas propostas, as quais 

deverão respeitar os critérios do regulamento que a seguir se apresenta. 

 

REGULAMENTO 
1. A composição deve ter em conta a especificidade do clube e constituir-se como um 

elemento (imagem) facilmente identificador. 
 
2. Deverá obrigatoriamente conter as seguintes palavras: 
 Clube da Saúde 

Mosteirinho 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
A proposta poderá ser apresentada em papel ou em formato digital, respeitando às seguintes 
regras: 
 
1. FORMATOS 
Papel  
- Folha A4, com o logótipo, a cores, ocupando cerca de 50% da folha (na horizontal ou vertical); 
- Folha A4, com a fotocópia, a preto e branco, do logótipo. 
 
Digital 
- Ficheiro em formato Photoshop, com o nome LOGÓTIPO_COR, com as medidas – largura: 
29cm altura: 21cm resolução: 300 pixeis/pol, com o logótipo, a cores, ocupando cerca de 50% 
do ficheiro; 
- Ficheiro, em formato JPEG, com nome LOGÓTIPO_PB, com o logótipo convertido para tons 
de cinza. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO 
Papel  
- As folhas deverão ser identificadas, no verso, com o nome, ano e turma do aluno; 

 
Digital 

- Criação de uma pasta digital, com o 1º e último nome do aluno, ano e turma (ex: 
MIGUEL_GOMES_9C), para colocar os dois ficheiros do ponto 1). 

 
ENTREGA DAS PROPOSTAS 

Os trabalhos deverão ser entregues/enviados, para a secretaria da escola, até à data limite de 
14 de fevereiro 2017: 
 
Papel  
- Num envelope A4, fechado, dirigido a: “Concurso Logótipo do Clube da Saúde Mosteiro e 
Cávado”; 
 
Digital 

- Enviar a pasta para o e-mail secretaria@mosteiroecavado.net colocando “Concurso 
Logótipo do Clube da Saúde Mosteiro e Cávado”, no texto da mensagem. 

 

mailto:secretaria@mosteiroecavado.net
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SELECÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRÉMIOS 
Os trabalhos serão avaliados por um júri, nomeado pelo diretor e composto por um elemento 
da direção, um elemento da equipa da saúde escolar e um docente da secção de Artes, 
seguindo os critérios de análise de:  
 
- Imagem adequada ao tema; 
- Equilíbrio visual entre a imagem e texto; 
- Harmonia cromática (cores e forma) entre a imagem e o texto; 
- Função estética (transmite uma imagem apelativa do clube); 
- Rigor na apresentação da proposta. 
 
 
O júri selecionará as 3 melhores propostas, as quais ficarão propriedade do clube, para serem 
usadas em diferentes suportes e meios comunicacionais, relacionadas com o clube da saúde. 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

 Aos autores dos três melhores trabalhos, serão atribuídos os seguintes prémios: 

1º prémio • selfie stick 

2º prémio • tripé para telemóvel 

3º prémio • tripé para telemóvel            
 

O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer dos prémios mencionados, caso a qualidade   
dos trabalhos assim o justifique. 

 
 

  A Equipa de Saúde Escolar 
 
 

16/01/2017 


