Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária D. Dinis
Rua da Misericórdia – 4780-501 Santo Tirso
E-mail: apee@ddinis.net
CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DE UM DESENHO PARA UMA T-SHIRT

Destinatários:
- Todos os alunos da Escola Básica e Secundária D. Dinis.
Objeto:
- Criação de um desenho para uma t-shirt que será comercializada pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária D. Dinis e que poderá ser adquirida por
qualquer aluno da escola.
O mesmo não tem que representar nenhuma área em concreto como o Desporto Escolar, Teatro
ou outra atividade, deve ser livre, transmitir dinamismo e alegria.
- Os trabalhos devem ser apresentados em papel ou cartolina, formato A4 (210mm x 297 mm) e
devem ainda ser complementados em suporte digital (ficheiro jpeg. gravado em CD) editável,
juntando os seguintes elementos:
a) Memória descritiva e justificativa da opção apresentada, constituída por um texto que
descreva sucintamente o conceito desenvolvido no trabalho.
b) Deverá conter a letra D e Dinis à semelhança do logótipo do agrupamento, não sendo
necessário incluir tudo “Agrupamento de Escolas D.Dinis”

Utilização:
Os trabalhos deverão permitir a sua plena utilização em diferentes suportes, sem perda de
definição, mesmo quando ampliado.
Local de entrega:
- Os trabalhos deverão ser entregues nos Serviços Administrativos/Secretaria, num envelope A4,
com a indicação no exterior de “Desenho T-shirt ”. Deverá acompanhar o trabalho um envelope
fechado com a ficha de inscrição, contendo os dados do autor/equipa (nome, morada, telefone, email, ano e turma).

Prazo de entrega das propostas:
- O prazo de entrega das propostas termina no dia 14 de junho de 2019, inclusive.
- Todas as propostas deverão ser apresentadas em papel e em formato digital (CD), juntamente
com a Ficha de Inscrição.
Júri:
- Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade das
propostas com os requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e a sua seriação.
- O Júri é constituído por:
a) Dois elementos da Associação de Pais e Encarregados de Educação;
b) Elemento da Direção;
c) Docente de Educação Visual;
d) Elemento da Associação de Estudantes;
Critérios de avaliação:
a) Criatividade/Inovação.
b) Qualidade artística.
c) Transmita energia, alegria.
d) Adequação ao objetivo do concurso.

Prémios:
- Este concurso concederá um prémio, que consistirá num cheque no valor de 100 euros e um vale
de desconto de 20% para utilização no Bazar Desportivo.
Publicação dos Resultados
- Os resultados do concurso serão publicados na página da internet do Agrupamento de Escolas D.
Dinis e no link da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária D.
Dinis.
- O concorrente vencedor será informado do resultado através do contacto telefónico e e-mail,
registados na Ficha de Inscrição.

NOTA:
Os alunos a concurso devem solicitar nos Serviços Administrativos, uma Ficha de Inscrição
Individual ou Coletiva e um Termo de Autorização e Publicação e Cessão de Direitos de Auto, para
anexarem ao envelope com o respetivo trabalho.

