
REGULAMENTO 
CONCURSO PARA O LOGOTIPO DO PROJETO “EXINNATURE” 

Destinatários
Ao concurso podem candidatar-se todos os alunos do 3º ciclo do AE de Peniche. 

Objetivo
Cria um Logo para o projeto Erasmus "Exinnature" - Projeto de parceria entre escolas dos seguintes Países:
Polónia, Grécia, Itália, Lituânia, Espanha e Portugal.

Logótipo a concurso
Cada aluno pode apresentar a concurso o máximo de 2 logótipos. 
O logótipo deverá ser enviado em formato digital. 
Os trabalhos podem ser realizados em folha de papel com recurso a lápis de grafite (desenho), marcadores,
ou em computador. 
O logótipo deverá conter a palavra EXINNATURE e representar o tema do projeto que é explorar, inspirar e 
animar na natureza. 
Para a sua construção podes inspirar-te nas seguintes palavras-chave: Países participantes (Polónia, 
Grécia, Itália, Lituânia, Espanha e Portugal), natureza e reservas naturais, ciências, tecnologias e internet, 
animais, plantas, água, filmes e fotos, realidade virtual, descobrir, aprender, partilhar, saúde e bem-estar.
Os alunos não podem usar imagens que não sejam originais. 
Os trabalhos deverão ser enviados para email: “erasmus@escolaspeniche.com” até ao dia 21 de abril 2021 
2019, às 23:59 

Entrega dos trabalhos
Através do teu e-mail institucional para o e-mail  erasmus@escolaspeniche.com
Assunto: concurso logótipo
Mensagem: Deves escrever um pequeno texto a explicar o que está desenhado.
No final do texto, Deves indicar o teu nome, número e turma
Anexar o logótipo em ficheiro digital no formato de foto (nunca percas a folha original) ou no formato de um 
programa de computador (caso faças em desenho no computador)
Para enviares o 2ª trabalho, deves repetir os passos anteriormente descritos.

Prazo de entrega
Até às 23:59 do dia 21 de abril.

Votação dos trabalhos
1ª fase – Grupo de professores Erasmus escolhem os 10 melhores. (22 abril)
2ª fase – Todos os alunos, professores e EE poderão votar apenas uma vez, bastando ir ao seu e-mail e 
responder ao formulário. (23 abril)

Prémios
Serão atribuídos prémios e diploma aos 2 logótipos vencedores deste concurso

Avaliação dos logótipos 
Os trabalhos serão avaliados pelos seguintes pontos: 
• Criatividade 
• Coerência com o tema (mais informações no site da escola sobre o projeto)
• Aspeto gráfico 
• Funcionalidade 


