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REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ELABORAÇÃO DO LOGOTIPO 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA MICHAELIS 
 
 
1. O concurso tem por objetivo selecionar o logotipo da associação. 
 
2. O concurso está aberto a todos os alunos do agrupamento com exceção do pré-escolar. 
 
3. Os alunos podem concorrer individualmente, em grupo ou turma.  
 
4. Só pode ser apresentado um trabalho por aluno, grupo ou turma. 
 
5. Os trabalhos entregues devem ser apresentados sobre uma folha A4 ou em formato digital. 
Em todos os trabalhos é obrigatório utilizar as letras iniciais do agrupamento – APAECM 
Na elaboração dos trabalhos deverá atender-se à futura utilização do logotipo – nomeadamente a sua 
adequação à reprodução em diferentes dimensões e a economia de meios na sua reprodução. 
Os trabalhos devem ser devidamente identificados – nome do autor(es), escola, ano, turma e número 
– na face posterior das folhas. 
 
6. A entrega dos trabalhos a concurso deve ser realizada aos professores titulares das turmas e/ou 
professores de EV/ET e/ou professores diretores de turma até ao dia 30 de Abril de 2015 pelos 
alunos. 
 
7. A entrega desses trabalhos deve ser realizada ao grupo de trabalho da APAECM até ao dia 8 de 
Maio de 2015 pelos professores titulares das turmas e/ou professores de EV/ET e/ou diretores de 
turma. 
 
8. Durante a última semana do 3.º período será realizada uma exposição de todos os trabalhos no 
átrio da Escola Básica e Secundária Carolina Michaelis. 
 
9. O anúncio dos trabalhos premiados será realizado durante a exposição. Os prémios serão 
entregues em cerimónia a realizar durante as atividades de fim de ano, no último dia de aulas do ano 
lectivo. 
 
10. Serão atribuídos quatro prémios, um para cada ciclo – 1º, 2º e 3º ciclos – e um para o secundário. 
Destes quatros será escolhido um para representar a associação. 
 
11. Os prémios serão cheques oferta. 
 
12. O júri será constituído por três professores, três representantes da associação de pais, exteriores 
ou não ao agrupamento, e um representante da associação de alunos. 
 
 
APAECM – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis 
 
 
Porto, 30 de Janeiro de 2015 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis 
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LOGOTIPO 
 
 
O que é um logotipo? 
È uma representação gráfica de uma entidade ou produto, (neste caso a associação de pais do teu 
agrupamento escolar). 
Representa uma marca, tem uma identidade visual. 
 
 
Para que serve? 
Serve para reforçar a imagem e a personalidade da entidade representada. 
Identifica-a. 
 
 
Como é constituído? 
É um símbolo, tem letras associadas a um desenho ou apenas um destes elementos. 
Neste caso pode ter os dois (letras e desenho) ou apenas as letras. 
As letras são quase sempre as iniciais das palavras. Neste caso e de acordo com o regulamento do 
concurso são as letras APAECM (Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Carolina 
Michaelis). 
Usam-se letras existentes ou criadas por ti, maiúsculas ou minúsculas. 
O desenho pode ser figurativo ou abstracto. 
Deve ser simples e ter uma leitura imediata. 
 
 
Método de trabalho 
Olha à tua volta, em casa, na rua, na escola, onde quer que estejas e identifica logotipos. 
Consulta a Internet, vê no teu livro de EV e noutros, procura exemplos. 
Descobre a quantidade de produtos e entidades que fizeram o seu logótipo. 
 
De seguida, pensa como gostarias que fosse a imagem que representa a associação de pais do teu 
agrupamento escolar. 
 
Inventa uma forma, cria um motivo, considera a utilização da cor, escolhe o tipo de letra, concebe 
uma imagem. 
 
Fala com o teu professor/a titular e/ou de EV para esclarecer alguma dúvida e, eventualmente, te dar 
algum apoio. 
Não te esqueças de ler o regulamento, onde vem qual a dimensão da folha, quais as iniciais a utilizar, 
a data de entrega e como deverás colocar a tua identificação. 
 
Mãos à obra, sê criativo. 
Risca e arrisca. 
Não percas a oportunidade de participar. 
 
 
Porto, 30 de Janeiro de 2015 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis 
 
 


