REGULAMENTO DO CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DA IMAGEM GRÁFICA DA PLACA
COMEMORATIVA DOS 50 ANOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA GARCIA DE ORTA

INTRODUÇÃO
O presente regulamento estabelece as normas de participação no concurso para a criação da imagem
gráfica da “Placa Comemorativa dos 50 anos da Escola Secundária Garcia de Orta”.
Com este concurso pretende-se a definição de uma imagem original e apelativa que transmita, de
forma simples e eficaz, o lema do Agrupamento de Escolas Garcia de Orta - “Escola Singular num
mundo Plural ” que foi contribuindo ao longo de 50 anos de existência para a formação de jovens
globalmente competentes, ao nível de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores para trabalhar
em conjunto com outros, resolver problemas globais e para melhorar o bem-estar coletivo atual e das
futuras gerações.
A imagem gráfica deverá ser de fácil apreensão e leitura, passível de aplicação no espaço exterior da
Escola Secundária Garcia de Orta - sede de agrupamento – inicialmente designada por Liceu Nacional
Garcia de Orta.

OBJECTIVOS



Envolver os alunos nas comemorações dos 50 anos da Escola Secundária/Liceu Garcia de Orta.
Contribuir para o desenvolvimento de competências no exercício pleno de cidadania, estimulando
simultaneamente a sensibilidade estética e o aperfeiçoamento da comunicação visual.

DESTINATÁRIOS
O concurso é dirigido a todos os alunos inscritos no ano letivo 2018/2019 no Agrupamento de Escolas
Garcia de Orta - AEGO, que poderão apresentar a candidatura individual ou em grupo.

CANDIDATURAS
As propostas apresentadas devem ser inéditas, originais e criadas pelos próprios autores. Os
candidatos são responsáveis por eventuais reclamações de terceiros quanto à violação de direitos de
autor. O autor do projecto vencedor deve estar disponível para aceitar as adaptações necessárias no
sentido de viabilizar a sua execução.
a) O projecto deve ter as dimensões máximas do formato A2, podendo a sua orientação ser
horizontal ou vertical.
b) No projecto da placa devem constar, obrigatoriamente os seguintes elementos gráficos:
 50 anos da Escola Secundária Garcia de Orta
 1969 – 2019
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c) Os projetos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:
 Maqueta, em suporte digital (gravado em pendrive), a preto e branco e/ou a cor em formato
PNG ou PDF. O ficheiro deve ter qualidade para impressão, por isso tem de ter no minimo
300dpi, no tamanho real.
 Maqueta, impressa em papel de formato A3, montada em suporte rígido, acompanhada por
memória descritiva explicativa do projeto com informação conceptual e técnica (materiais,
processo e orçamento para a execução).

PRAZOS
Abertura do concurso
A abertura do concurso será no dia 12 de dezembro de 2018 e o regulamento divulgado no
site www.aegarciadeorta.pt e afixado no pavilhão adminstrativo da Escola Secundária Garcia
de Orta.
Entrega das candidaturas
 Os projetos concorrentes deverão ser entregues ou remetidos pelo correio até ao dia 28 de
fevereiro de 2019, com a menção ao Concurso “Placa Comemorativa dos 50 anos da Escola
Secundária Garcia de Orta ".
 Cada candidatura deverá ser entregue em dois envelopes:
1. Um envelope identificado com um código alfanumérico no exterior que deve conter o
projeto (maqueta impressa , memória descriva e pendrive)
2. Outro envelope devidamente fechado e identificado com o mesmo código no exterior,
onde conste o (ANEXO I) com a identificação, contactos e identificação da escola do(s)
concorrente(s), assim como o (ANEXO II) com a cedência dos direitos de autor,
declaração do(a) encarregado(a) de educação para aluno menor de idade.
 A morada para a entrega das candidaturas é:
Escola Secundária Garcia de Orta
Rua de Pinho Leal, 4150-620 Porto
Divulgação do projeto vencedor
A decisão será anunciada no dia 15 de março de 2019 no site www.aegarciadeorta.pt e
comunicado ao(s) vencedor(es) por correio eletrónico.

Entrega do prémio ao vencedor
A entrega do prémio bem como a inauguração da placa comemorativa ocorrerão na sede do
agrupamento, no dia da comemoração dos “50 anos da Escola Secundária Garcia de Orta ", 25
de maio de 2019

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
a) Constituição do júri:
 Representante da Direção do AEGO.
 Representante da Associação dos Antigos alunos da Escola Garcia de Orta.
 Representante da Associação de Pais do AEGO.
 Presidente da Associação de Estudantes do AEGO.
 Representante do grupo de recrutamento de professores 600 – Artes Visuais.
 Reprentante do Conselho Pedagógico do AEGO
 Designer convidado
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b) Critérios de avaliação:
 Adequação da mensagem ao tema e público alvo
 Qualidade estética
 Originalidade e criatividade
 Eficácia da mensagem

c) Proposta vencedora:
 As decisões do júri serão tomadas por maioria simples de votos.
 As decisões do júri são soberanas e definitivas, não havendo lugar a recurso.
 O júri reserva-se o direito de não escolher qualquer proposta.

PRÉMIO
A todos os concorrentes será entregue um certificado de participação, reconhecido pelo AEGO.
Ao projeto vencedor será atribuído um prémio não monetário no valor de € 100 (cem euros) oferecido
pela Associação dos Antigos alunos da Escola Garcia de Orta.

DIREITOS
O autor do projeto vencedor ou, em caso de menor de idade, o(a) encarregado(a) de educação, cederá
todos os direitos de autor ao AEGO, por um período indeterminado, a título gratuito, sem prejuízo do
prémio mencionado no presente regulamento.
Os candidatos declaram, sob compromisso de honra, a originalidade do trabalho apresentado a
concurso.

DISPOSIÇÕES FINAIS
A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos do presente regulamento.
Os projetos apresentados a concurso não podem ser divulgados por quaisquer meios, total ou
parcialmente, até à data da conclusão do respetivo processo de avaliação e de divulgação de
resultados.
Todos os trabalhos apresentados a concurso podem ser expostos publicamente pelo AEGO em local e
data a definir.
O não cumprimento de qualquer um dos termos do presente regulamento, por parte de qualquer uma
das candidaturas, constitui motivo bastante para a exclusão do concurso.

INFORMAÇÕES
Para mais informações sobre o concurso contactar, através do endereço eletrónico,
50anosGO@aegarciadeorta.pt ou presencialmente a professora responsável pelo Atelier de
Arte e Design da Escola Secundária Garcia de Orta.
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