
CONCURSO PARA LOGÓTIPO 
 
Clube de 
Protecção Civil 
da Escola Secundária de Sampaio 

 
 
 
Introdução 
 
Mas o que é o Clube de Protecção Civil?  
É um projecto da escola que prepara os alunos, os professores e os funcionários para o 
exercício de uma cidadania consciente e participativa, no que diz respeito à adopção de 
atitudes e comportamentos adequados face a acidentes graves ou catástrofes que possam vir 
a enfrentar.  
 
Resumidamente, o Clube dinamiza actividades que informem a população escolar sobre os 
riscos individuais e colectivos a que estamos diariamente expostos. O Clube pretende 
envolver toda a comunidade educativa na construção de uma cultura de segurança de 
prevenção e minimização de riscos, através de diferentes acções a serem desenvolvidas no 
interior e no exterior da escola. 
Qualquer elemento da comunidade escolar (aluno, funcionário, professor, ou mesmo um 
amigo ou familiar destes) pode pertencer ao Clube, colaborando na preparação e dinamização 
dos eventos, nas exposições, palestras, debates, e cursos relacionados com a Segurança e a 
Protecção Civil. 
 
 
Regulamento 
 
1. ORGANIZAÇÃO:  
Professores:  
Olga Paulino, Roque Oliveira e Rui de Carvalho 
 
2. APOIOS:  
Escola Secundária de Sampaio. 
 
3. DESTINATÁRIOS:  
Todos os alunos da Escola Secundária de Sampaio. 
 
4. OBJECTIVOS:  
 
Criação de um logótipo para o Clube de Protecção Civil 
 
O objectivo da criação de um logótipo para o Clube é o de dotar o grupo de trabalho neste 
projecto escolar com um símbolo ou marca que lhe seja representativa, que o ilustre, que 
facilmente identifique todos os materiais e acções que venham a empreender. 
 
O logótipo estará presente na porta do Clube, nos cartões de identificação dos monitores e 
dos membros do Clube, nos cartazes e folhetos de divulgação, no Bloge e em todas as 
campanhas de sensibilização que se venham a fazer. 



 
Com este concurso pretende-se ainda: 
- Sensibilizar a comunidade escolar para a protecção civil; 
- Trabalhar de forma pragmática com os alunos das artes, dos cursos profissionais de 
Informática e de Comunicação; 
- Promover a participação de toda a comunidade educativa nas actividades escolares.  
 
5. TIPOLOGIA DO CONCURSO: 
A apresentação da proposta para o logótipo, em arte final, deverá ser feita em suporte de 
papel, no formato 18cm x 18cm, e num formato reduzido de 3cm x 3cm. 
 
6. CONDIÇÕES DE CANDIDATURA: 
As candidaturas são apresentadas por aluno, em nome individual. Estes podem contudo 
socorrer-se do apoio de professores e/ou encarregados de educação.  
As propostas devem ser entregues na Biblioteca, dentro de um envelope A4 fechado. 
No acto de entrega os participantes receberão um comprovativo de entrega. 
 
7. PRAZOS PARA ENTREGA DOS TRABALHOS:  
O prazo limite para a entrega das propostas é o dia 12 de Abril, primeira 2ª-feira de aulas do 
3º período. 
 
8. ANONIMATO: 
De forma a garantir o anonimato das propostas, será entregue conjuntamente com os 
desenhos da proposta para o logótipo, (18x18 e 3x3), um envelope A5 fechado, contendo no 
seu interior uma folha de identificação do autor do trabalho que inclua: o nome, o ano, a turma 
e respectivos contactos (telefone e e-mail). 
 
8. CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO:  
Na apreciação do júri serão valorizados os seguintes aspectos: 
-  a criatividade e a imaginação; 
- a capacidade comunicativas da proposta e a sua legibilidade em diferentes formatos, 
suportes e dimensões; 
-  a qualidade e a originalidade das cores e do grafismo utilizado. 
 
9. DIVULGAÇÃO DO TRABALHO PREMIADO: 
Segunda semana do 3º período. 
 
10. JÚRI:  
O júri será constituído pelos professores e alunos envolvidos no clube da Protecção Civil e 
pelos professores grupo de Artes Visuais, sendo as suas decisões soberanas e definitivas. 
Delas não haverá, portanto, qualquer recurso. 
Os trabalhos e toda a documentação entregue ficará pertença da escola, que lhes poderá dar 
o destino que entender, obrigando-se apenas a mencionar a origem da documentação 
utilizada. 
 
 
11. PRÉMIOS:  
Todos os trabalhos serão expostos na escola. 
Os três melhores trabalhos serão destinguidos por um prémio, designadamente: 

- Uma Web Camera 
- Uma pen drive de 4Gb; 
- Um microfone para computador. 
 

OBS.: Os professores coordenadores prestarão todas as informações relativas ao concurso. 


