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Regulamento do Concurso para Elaboração do Logótipo 

para o Clube de Programação, Robótica e Inteligência Artificial da EBSACR 

“VilaCodeBot” 

 

Este Regulamento tem por objetivo estabelecer as condições de participação no concurso de 

ideias para a criação do novo do Clube de Programação, Robótica e Inteligência Artificial (CPRIA) 

da EBS Armando Côrtes-Rodrigues denominado de “VilaCodeBot”. 

O CPRIA foi aprovado em reunião de Conselho Pedagógico no dia 17 de fevereiro de 2022. 

 

Artigo 1.º (Objeto) 

1. O presente concurso visa a criação do logótipo do Clube de Programação, Robótica e 

Inteligência Artificial da EBSACR, VilaCodeBot, o qual deve caraterizar o Clube e constituir um 

símbolo representativo da sua identidade e singularidade. 

2. Os participantes deverão ser alunos que estejam matriculados na Unidade Orgânica da 

EBSACR no ano letivo de 2021/2022, podendo participar todos os anos de escolaridade. 

 

Artigo 2.º (Concorrentes) 

1. Podem concorrer quaisquer alunos da EBSACR, individualmente ou em equipas. 

2. Se optarem por concorrer em equipas, cada equipa deve ter no máximo 3 elementos. 

3. Cada concorrente (ou equipa) pode apresentar até um máximo de 2 trabalhos, que têm de ser 

entregues separadamente. 

3. A participação no concurso implica a aceitação das normas do presente Regulamento. 

 

Artigo 3.º (Logótipo) 

1. O logótipo tem de ser inédito e criativo, sendo o concorrente responsável pela sua originalidade 

e autoria no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

2. O logótipo deve conter, obrigatoriamente: 

- a menção do nome do Clube: VilaCodeBot. 

- algo representativo de programação, robótica, computadores, tecnologia… 

- algo sobre o Concelho de Vila Franca do Campo ou da EBS Armando Côrtes-Rodrigues. 

3. O logótipo tem de ser elaborado de forma que ocupe, o melhor possível, a totalidade de uma 

folha A4. 

4. O logótipo pode ser desenhado à mão ou feito a partir do computador, desde que os elementos 

do logótipo não estejam sujeitos a direitos de autor e sejam, preferencialmente, originais. 

5. Os logótipos deverão ser preferencialmente a cores e a sua elaboração deve considerar que 

seja facilmente legível em diversas dimensões (num documento, numa t-shirt…). 

6. Existe uma preferência em relação às cores azul e amarelo, porque são as cores associadas 

ao Concelho de Vila Franca do Campo. No entanto, esta é apenas uma sugestão. 
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7. Na construção do logótipo deve ter-se em atenção que o mesmo deve ser legível em várias 

dimensões e formatos. 

8. Caso necessário, a equipa responsável pelo “VilaCodeBot” poderá depois elaborar pequenos 

ajustes no logótipo vencedor, para melhorar o design gráfico. 

 

Artigo 4.º (Entrega dos trabalhos) 

1. Os trabalhos devem ser entregues de papel (em formato A4) de duas formas: 

- ao professor(a) de EVT, EV ou Expressão Plástica da turma. 

- ser entregues dentro de um envelope na receção da escola, preferencialmente sem estar 

dobrado, e endereçados ao coordenador do VilaCodeBot, Benjamim Medeiros. 

2. Em alternativa, os trabalhos podem também ser enviados em formato digital para 

vilacodebot@gmail.com onde cada participante deve identificar o nome completo e turma. 

3. A entrega dos trabalhos deve ser efetuada até ao dia 13 de maio de 2022. 

4. Não serão considerados os trabalhos entregues após a data supramencionada. 

 

Artigo 5.º (Júri) 

1. Os trabalhos apresentados serão avaliados por um Júri. 

2. O Júri referido no número anterior é composto por: 

a) Benjamim Medeiros, coordenador do “VilaCodeBot”, que presidirá à seleção do logótipo; 

b) Luís Veríssimo, Presidente do Conselho Executivo da EBSACR; 

c) João Teixeira, Docente de EVT na EBSACR; 

d) Juan Pacheco, Docente de EVT na EBSACR 

e) Joana Canhão, Coordenadora do Departamento de Educação Artística e Tecnológica. 

3. Compete ao Júri: 

a) Verificar se os trabalhos apresentados respeitam todas as normas do concurso; 

b) Proceder à avaliação e seleção dos trabalhos apresentados a concurso. 

 

Artigo 6.º (Critérios de Avaliação dos trabalhos) 

1. Os trabalhos são avaliados pelo Júri de acordo com os seguintes critérios: 

a) Adequação da imagem ao objeto do concurso; 

b) Criatividade; 

c) Imagem; 

d) Enquadramento temático. 

2. O Júri pode decidir não escolher um logótipo vencedor caso considere que nenhum trabalho 

tem mérito suficiente ou que nenhum se adequa ao pretendido. 

3. Das decisões do júri não há lugar a recurso nem reclamação. 

 

Artigo 7.º (Prémio) 

1. O(s) autor(es) do trabalho classificado em 1.º lugar receberá(ão) como prémios: 

- uma pendisk; 
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- um par de auscultadores in-ear; 

- um certificado de elaboração do logótipo do clube; 

3. A EBSACR e o “VilaCodeBot” promoverão a publicitação do trabalho vencedor e 

respetivo(s)/a(s) autor(es)/a(s) nos diversos meios de comunicação da Escola. 

4. A proposta vencedora passará a ser o logótipo institucional do CPRIA da EBSACR. 

5. O Júri pode atribuir a menções honrosas, se assim o entender adequado. 

 

Artigo 8.º (Direitos de propriedade) 

1. O concorrente premiado aceita a transmissão total dos direitos de autor referentes ao seu 

trabalho, passando o logótipo vencedor a ser propriedade do “VilaCodeBot” e da EBSACR. 

2. A entidade proprietária do logótipo reserva-se ao direito de o utilizar sob a forma e para o efeito 

que lhe aprouver. 

3. O Júri constituído para avaliar o logótipo, poderá sugerir alterações ao logótipo vencedor. 

 

Artigo 9.º (Casos omissos) 

Os casos omissos ou dúvidas são resolvidos pelo Júri. 

 


