
REGULAMENTO DO CONCURSO 

 

APRESENTAÇÃO 

O ticEDUCA Júnior 2015 – IV Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino 

Básico e Secundário é uma iniciativa do Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa, através do Centro de Competência em Tecnologias e Inovação em articulação 

com vários parceiros institucionais.  

Este Encontro pretende divulgar projetos inovadores que promovam a utilização 

educativa das TIC, através de atividades práticas com TIC realizadas pelos alunos nos 

processos de ensino e aprendizagem, transversalmente ao currículo, do pré-escolar ao 

ensino secundário e profissional. Pensado para alunos e respetivos professores que de 

várias formas têm desenvolvido práticas inovadoras nas escolas, procura-se que 

através da sua voz, o encontro seja um espaço de reflexão e partilha de experiências. 

 

ÂMBITO E OBJETIVOS DO CONCURSO 

 
1. O C2TI-IEUL em conjunto com a Rede de Bibliotecas Escolares pretende mobilizar 
todas as escolas interessadas para o desenvolvimento de um novo logotipo para o IV 
Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino Básico e Secundário. 
 
2. O objetivo do concurso é a criação da imagem gráfica – logótipo do ticEDUCA Júnior 
2015.  
  

ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS 

1) O logotipo deverá prever a necessidade de uma utilização de cariz institucional. 

Assim, deverão ser contempladas duas opções, separadamente: a utilização da 

designação “ticEDUCA Júnior 2015”e a utilização do nome completo do Encontro 

“ticEDUCA Júnior 2015 - IV Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino 

Básico e Secundário”.  

2) A imagem gráfica deverá ser de fácil apreensão e leitura e passível de aplicação em 

diferentes suportes. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 

1) Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que explique e descreva 

sucintamente o conceito desenvolvido na proposta, num máximo de 1000 caracteres. 



2) Versão em suporte digital dos elementos referidos anteriormente, de preferência 

em ficheiros de formato JPEG, PNG, vetorial (EPS) e ficheiro editável. 

3) O logotipo deverá ser apresentado a cores e a preto e branco.  
 
4) A candidatura deve ser submetida no formulário próprio disponível em 

http://ticeducajunior2014.ie.ul.pt/?page_id=449, devendo cada uma conter somente uma 

proposta, contudo não há um limite de candidaturas por escola.  

5) Não serão aceites propostas enviadas por email.  

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Este concurso tem com destinatários alunos do 3º ciclo do ensino básico, do ensino 

secundário e ensino profissional. 

A participação é gratuita. 

 

JÚRI 

1. A seleção das propostas vencedoras estará a cargo de um júri constituído por 5 

elementos da Comissão Organizadora do ticEDUCA Júnior. 

2. A avaliação das propostas submetidas tem em consideração os seguintes critérios: 

- Criatividade, qualidade e adequação ao tema; 

- Originalidade; 

- Boa capacidade de reprodução gráfica; 

- Cumprimento dos requisitos exigidos. 

 

PRÉMIO 

1. Será atribuído para a Biblioteca da Escola da proposta vencedora o seguinte prémio:  

- Tablet Google Nexus7.  

 

DIREITOS DE PROPRIEDADE 

1. O C2TI – IEUL ficará proprietário do projeto premiado e distinguido, podendo 

utilizar a proposta vencedora como imagem do IV ticEDUCA Júnior.  

2. A propriedade intelectual da proposta vencedora permanece dos autores da 

mesma e da respetiva escola. 

http://ticeducajunior2014.ie.ul.pt/?page_id=449


CALENDARIZAÇÃO DO CONCURSO 

O concurso decorre até 27 de abril, sendo que todas as propostas terão de ser 

submetidas até essa data no formulário disponibilizado para o efeito. Não serão 

aceites propostas enviadas fora do prazo. 

 

PUBLICITAÇÃO DE RESULTADOS 

A proposta vencedora do concurso será anunciada no encerramento do III Encontro 

ticEDUCA Júnior e nos meios de divulgação considerados.  

Será dado destaque à proposta vencedora no site do C2Ti-IEUL, do ticEDUCA Júnior e 

de outros parceiros do evento. 


