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Regulamento do concurso de criação 
de logótipo e de mascote para o Pedra 
Filosofal – Clube Ciência Viva na Escola 

 

Preâmbulo 

O Pedra Filosofal – Clube Ciência Viva na Escola – é um projeto da Escola Secundária 

Pedro Nunes (ESPN) que se propõe a contribuir para o reforço da promoção do ensino 

experimental das ciências e da cultura científica, objetivo da Rede de Clubes Ciência Viva na 

Escola (CCVnE), e para que os seus membros alcancem o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, no qual se aponta “para uma educação escolar em que os alunos 

desta geração global constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base 

humanista”, através do envolvimento em diferentes projetos internos e externos à ESPN que, 

no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular e articulando entre o ensino formal e não 

formal, proporcionem experiências enriquecedoras e inspiradoras aos estudantes e ajudem a 

preservar o património material e imaterial da ESPN. 

O clube procura manter o legado do professor Rómulo de Carvalho, excelso professor da 

ESPN, à qual o seu nome está indissociavelmente ligado, como exímio educador de ciências, e 

do seu heterónimo António Gedeão, pela abordagem humanista da ciência, tendo procurado 

inspiração para a escolha do nome no poema homónimo da sua autoria que constitui uma ode 

ao engenho, à sede de conhecimento, ao espírito de descoberta e à vontade de superação da 

espécie humana. 

Artigo 1.º 

Disposições gerais 

1. A ESPN, através do clube Pedra Filosofal, promove o concurso de criação de logótipo e de 

mascote para o CCVnE, com a atribuição de prémios às propostas vencedoras em cada 

uma das categorias. 

2. Este concurso rege-se pelo presente regulamento, sendo o júri soberano na sua aplicação. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

São objetivos deste concurso: 

1. Divulgar a criação do clube Pedra Filosofal e a adesão à Rede de CCVnE; 

2. Sensibilizar a comunidade escolar para os valores e para o âmbito de atuação do clube; 

3. Fomentar a evolução de competências no âmbito do planeamento, desenvolvimento e 

apresentação de projetos; 



 

4. Divulgar, partilhar e envolver a comunidade educativa nos projetos desenvolvidos nas 

escolas; 

5. Selecionar um logótipo que permita identificar o clube, representando os seus objetivos/ 

valores; 

6. Selecionar uma mascote que permita a identificação da comunidade escolar com os 

objetivos e a atividade do clube. 

Artigo 3.º 

Destinatários 

1. Esta iniciativa tem como destinatários todos os alunos da ESPN, do 3.º ciclo do ensino 

básico ou do ensino secundário, que podem concorrer individualmente ou em equipa com 

dois ou três elementos. 

Artigo 4.º 

Categorias 

1. O concurso contempla duas categorias: 

1.1. Categoria L – Logótipo; 

1.2. Categoria M – Mascote. 

2. Os candidatos, a título individual ou integrando uma equipa, podem submeter apenas uma 

proposta em cada categoria, sendo permitido candidatar-se a ambas as categorias. 

Artigo 5.º 

Prazos 

1. Submissão das propostas: entre 23 e 27 de maio de 2022. 

2. Votação online: 30 de maio a 2 de junho de 2022. 

3. Anúncio das propostas finalistas: 3 e 4 de junho de 2022. 

4. Apresentação das propostas finalistas pelos respetivos autores: 8 de junho de 2022. 

5. Anúncio dos resultados e entrega de prémios: 9 de junho de 2022. 

Artigo 6.º 

Candidaturas 

1. As candidaturas podem ser submetidas até à data prevista no ponto 1. do Artigo 5.º, 

através do formulário que será oportunamente disponibilizado na página da ESPN. 

2. As propostas para a categoria L podem ser construídas em qualquer suporte, mas a 

submissão é por via digital, devendo incluir os seguintes ficheiros, prevendo a utilização 

em diferentes contextos: 

2.1. ficheiro de imagem com logótipo simples; 

2.2. ficheiro de imagem com logótipo e nome do clube: “Pedra Filosofal” e “Clube Ciência 

Viva [na Escola]”; 

2.3. ficheiro de imagem com logótipo, nome do clube e identificação da escola: “Pedra 

Filosofal”, “Clube Ciência Viva [na Escola]”, ou iniciais “CCVnE”, e “Escola Secundária 

Pedro Nunes”, ou “ES Pedro Nunes”. 

3. As propostas para a categoria M podem ter qualquer natureza, mas a submissão é por via 

digital, devendo incluir o seguinte: 

3.1. três ficheiros de imagem com mascote em diferentes posições / ângulos de visão. 



 

4. As propostas de ambas as categorias deverão ser acompanhadas por uma breve memória 

descritiva (até 250 palavras) que explique as opções tomadas na construção da respetiva 

proposta. 

Artigo 7.º 

Direitos e deveres de autoria 

1. O desenvolvimento das propostas é da inteira responsabilidade dos autores. 

2. Os autores das propostas cedem os direitos à Escola Secundária Pedro Nunes para: 

2.1. Divulgação pública das propostas, pelos meios considerados adequados; 

2.2. Adaptação ou alteração da(s) proposta(s) vencedora(s), com vista ao uso das mesmas 

em quaisquer contextos relacionados com a atividade ou com a promoção de 

atividades do clube. 

3. Os autores das propostas renunciam a qualquer compensação financeira ou outra que 

possa resultar da utilização, pela ESPN ou por terceiros por esta autorizados, no âmbito da 

atividade do clube ou na promoção de atividades do clube. 

4. Os autores das propostas mantêm o direito de incluir o resultado do seu trabalho em 

portefólios ou apresentações curriculares. 

5. A ESPN fará a devida referência aos autores das propostas sempre que se considere 

pertinente. 

6. Considera-se que, no ato da submissão das candidaturas, os participantes aceitam todas as 

condições expressas no presente regulamento. 

Artigo 8.º 

Critérios de elegibilidade 

1. O candidato / elementos da equipa integra(m) os destinatários previstos no Artigo 3.º. 

2. A candidatura cumpre os requisitos previstos no Artigo 6.º. 

3. A proposta é original e da autoria do(s) candidato(s). 

4. A proposta não é desadequada ao propósito da categoria a que se candidata. 

Artigo 9.º 

Avaliação das propostas 

1. Asseguradas as condições de elegibilidade das propostas, serão selecionadas seis finalistas 

em cada categoria, de acordo com o seguinte método: 

1.1. As duas primeiras classificadas na votação dos alunos, realizada através de resposta 

individual e única em formulário na plataforma Teams, acessível através de ligação 

divulgada oportunamente; 

1.2. A proposta, não coincidente com nenhuma das anteriores, primeira classificada na 

votação do pessoal docente e pessoal não docente, realizada através de resposta 

individual e única em formulário na plataforma Teams, acessível através de ligação 

divulgada oportunamente; 

1.3. A proposta, não coincidente com nenhuma das anteriores, que resulte mais bem 

classificada na votação aberta a toda a comunidade escolar através das redes sociais 

nas quais a ESPN mantém presença, sendo a classificação dada pelo total de “gostos” 

nas publicações originais da ESPN; 

1.4. Duas propostas, não coincidentes com nenhuma das anteriores, selecionadas pelos 

elementos do júri, através de resposta individual e única em formulário na plataforma 

Teams, acessível através de ligação divulgada oportunamente. 



 

2. Os autores das propostas finalistas em cada categoria serão chamados a apresentar o seu 

trabalho ao júri em sessão presencial, com a possibilidade de existência de público 

formado por alunos e professores. 

3. As propostas finalistas serão avaliadas pelo júri, de acordo com os critérios de: adequação 

ao propósito da categoria; criatividade; design; memória descritiva; qualidade da 

apresentação presencial da proposta; e resultado das votações dos alunos, pessoal 

docente e pessoal não docente e comunidade escolar. 

Artigo 10.º 

Constituição e competências do júri 

1. O júri é constituído por cinco elementos: 

1.1. Um representante do Conselho Geral; 

1.2. Um representante da Direção da Escola; 

1.3. A Coordenadora do Departamento de Artes Visuais em representação do Conselho 

Pedagógico; 

1.4. Um docente responsável pelo Clube Pedra Filosofal; 

1.5. Um representante dos estudantes. 

2. São competências do júri: 

2.1. Apreciar a elegibilidade das propostas de acordo com o Artigo 8.º; 

2.2. Identificar as propostas finalistas, de acordo com o ponto 1. do Artigo 9.º; 

2.3. Avaliar as propostas finalistas, de acordo com o ponto 3. do Artigo 9.º; 

2.4. Selecionar a proposta vencedora em cada categoria; 

2.5. Atribuir menções honrosas. 

Artigo 11.º 

Prémios 

1. Será atribuído à proposta vencedora em cada categoria um prémio com o valor de 75 €, 

em vale da livraria Ler. 

Artigo 12.º 

Divulgação de resultados 

1. Os resultados serão anunciados da seguinte forma: 

1.1. Na página da internet e nas redes sociais nas quais a ESPN mantém presença; 

1.2. Aos vencedores – via endereço eletrónico utilizado na submissão das propostas. 

Artigo 13.º 

Disposições finais 

1. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela coordenação do Clube Pedra 

Filosofal em consonância da direção da ESPN. 

 

 


