DESLOCAÇÕES PARA A ESCOLA NA CIDADE DE CASTELO BRANCO:
POR UMA MOBILIDADE MAIS SUSTENTÁVEL.

Concurso
“Deslocações para a escola na cidade de Castelo Branco:
Por uma mobilidade mais sustentável”
Trabalhos de concepção gráfica
1. Contexto
No âmbito do projecto de investigação “Deslocações para a escola na cidade
de Castelo Branco: Por uma mobilidade mais sustentável”, em
desenvolvimento na Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco, é
necessário desenvolver tarefas de concepção gráfica (banda desenhada e
logótipo do projecto).
2. Objectivo
O concurso destina-se a seleccionar os designers que irão desenvolver o
logótipo e a banda desenhada do projecto.
3. Regras
3.1.

Podem concorrer todos os alunos de todos os níveis de ensino, incluindo
grupos de alunos e professores, das escolas de Castelo Branco.

3.2.

Os trabalhos devem constituir originalidade. A reprodução
personagens já existentes constitui eliminação do concurso.

3.3.

Os trabalhos devem ser coloridos utilizando cores vivas e claras.

3.4.

Os trabalhos devem apresentar as personagens isoladas (A) e em
conjunto (B), enquadrando-as com a escola, edifícios e ruas (para fins
de logótipo):

de

A. Desenho das personagens isolados
1. O ou A “Peduca”
Esta personagem é risonha. Gosta de ir a pé para a escola.
2. O ou A “Biclas”
Esta personagem é risonha. Gosta de ir de bicicleta para a escola.
3. O “Buzinas”
Este personagem é um autocarro cheio de crianças que vão para escola.
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B. Logótipo do projecto
As personagens e enquadramento destas com edifícios, escolas e
arruamentos (cidade).

3.5.

O trabalho deve ser entregue em folhas de papel com formato A4. As
imagens não podem ter dimensão superior a 15x15 cm.

4. Entrega do trabalho
O trabalho pode ser entregue na Escola Superior de Tecnologia de Castelo
Branco, Gabinete 217- Bloco D ou no Conselho Directivo da escola de origem,
até ao dia 26 de Abril de 2010.

5. Júri
O júri é constituído pela equipa do projecto, por um representante da Câmara
Municipal de Castelo Branco e por um representante do Governo Civil de
Castelo Branco.

6. Prémio
O(s) autor(es) seleccionado(s), caso manifestem interesse, irão desenvolver os
trabalhos de execução gráfica e banda desenhada do projecto, mediante
pagamento de quantia a estabelecer posteriormente.

Entidade executora:

Apoio financeiro:

Parceiros:

