CLUBE EUROPEU
CONCURSO: LOGÓTIPO - Para o Projeto MESSAGE IS GOT
REGULAMENTO

1º - Objetivos
a)
b)
c)
d)
e)

Desenvolver a literacia digital;
Aprofundar o conhecimento sobre o papel e as funções dos Media;
Processar e avaliar a informação que se recebe;
Reconhecer as vantagens e o potencial dos Media;
Aprender a escolher qual a melhor plataforma para publicar algo e quais as consequências dessas
publicações;
f) Perceber como detetar fake news na internet;
g) Colaborar para tornar a escola um local cibernético seguro e sem cyberbullying.
2º - Destinatários/Regras
a) O concurso destina-se a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Benavente;
b) O presente regulamento deve ser do conhecimento dos participantes;
c) Os participantes devem respeitas as decisões do Júri;
d) Os trabalhos são individuais;
e) Cada aluno submete apenas um trabalho em jpeg, png ou pdf;
f) O trabalho deverá ser submetido em duas versões, uma a preto e branco e outra a cores.
3º - Critérios
a) Adequação do logótipo aos objetivos do projeto, indicados no número 1;
b) Alusão aos países participantes;

c) Criatividade e inovação;
d) Clareza do logótipo quando impresso a preto;
e) Qualidade artística.
4º – Entrega
a) Os trabalhos deverão ser enviados por email para aeberasmusmais@gmail.com, até 22 de fevereiro de
2021.
b) Os trabalhos deverão ser enviados com indicação do nome, email, ano e turma do autor, numa página
diferente do desenho.
5º - Composição e Competências do Júri
a) O Júri é composto pelos professores da Equipa do Clube Europeu que apreciarão e selecionarão os
trabalhos. Professores: Cristina Silva; Ana Sofia Garcia, Inês Gonçalves; Beatriz Tomé; José Ramalho.

b) O diretor do Agrupamento, professor Mário Santos, terá voto de qualidade.
c) O Júri reserva o direito de apreciar apenas os trabalhos que cumpram todos os requisitos.
d) As decisões do júri não são suscetíveis de recurso.
6º - Direitos de Propriedade
a) Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao projeto Erasmus+ Message is Got, os
direitos de propriedade dos trabalhos selecionados e aceitar o seu uso no âmbito do Projeto a nível nacional
e internacional. Os autores autorizam a eventual reprodução dos trabalhos nas publicações e portais
informáticos do AEB e do Projeto Message is Got.
7º - Disposições Finais
a) Os resultados serão divulgados no dia 24 de fevereiro de 2021 na página do Agrupamento de Escolas de
Benavente.
b) Cabe ao Júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento.
c) Qualquer pedido de informação complementar poderá ser obtido através do email:
aeberasmusmais@gmail.com
Pelo Júri
(20.01.2021)

