•

CONCURSO INTERNO
REGULAMENTO
Os alunos do 5º ao 9º ano elaboram um
logotipo para o projeto “Digital Classrooms
with Web 2.0 tools», o qual contará com a
participação final dos alunos dos seguintes
países: Roménia, República da Macedónia,
Itália, Portugal e Turquia.
Os alunos deverão
originais que :

apresentar

•

A data limite será 27 de janeiro;

•

O júri selecionará 3 logotipos de
entre todos os participantes, os
quais irão participar no concurso
final entre as várias escolas
parceiras dos países participantes;

•

trabalhos

•

Representem os temas do projeto : As
ferramentas digitais da web 2.0.

•

Devem incluir o título do projeto e
outros aspetos relevantes como as
bandeiras dos países participantes.

•

O símbolo da União Europeia com
Co-financiado
pelo
Programa
Erasmus + da União Europeia.

•

Os logotipos não devem ser muito
complexos, nem ser constituídos por
detalhes muito pequenos;

•

A apresentação, organização, nitidez e
alta resolução serão aspetos tidos em
consideração.

•

Os logotipos devem ser feitos numa
ferramenta digital e devem ter alta
resolução.

•

LOGOTIPO FINAL

Os logotipos devem ser anónimos e
não assinados pelos alunos.

Os 3 logotipos vencedores de cada
escola irão ser publicados na
página do eTwinning e terão direito
a prémios para o 1º, 2º e 3º
classificados.

•

Cada escola irá fazer uma
votação entre as 3 opções
de cada país, à exceção do
seu;

•

Cada júri irá atribuir:4, 2 e
1
pontos
aos
três
melhores;

•

O
que
pontuação
vencedor;

•

Em caso de empate, irá ter
lugar uma nova votação
entre
os
parceiros
internacionais que não
tenham estado implicados
na
realização
dos
logotipos.

•

O vencedor será a
imagem do projeto e irá
estar presente em todos os
locais relacionados com o
mesmo, tais como páginas
web do projeto, no
eTwinning,
folhetos,
emblemas, posters, etc.

Os alunos devem enviar os seus
logotipos para o seguinte email:
erasmusmaisprojetos@gmail.com
Os resultados serão afixados no
placard da escola e divulgados na
página do moodle e padlet do
Clube Europeu.

tiver maior
será
o

