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CONCURSO PARA O LOGOTIPO DO PROJETO  

“RENASCER DAS CINZAS” 

REGULAMENTO 

 

 

Conhecer o património natural, em particular a flora característica e autóctone da serra do Caramulo; pesquisar sobre os efeitos 

nefastos dos incêndios sobre a biodiversidade, águas e solos; refletir e agir fundamentadamente sobre medidas de 

planeamento do território e de recuperação do coberto vegetal e da floresta, são as linhas orientadoras do projeto. 

 

Síntese dos aspetos inovadores do projeto:  
Agosto de 2013 veio pintar de negro este idílico quadro caramulano. Será certamente mais um “empurrão” no processo de 
desertificação humana e da paisagem caso não seja feito nada! Este projeto assume um papel importante para inverter esta 
situação, uma vez que, usando o conhecimento e a capacidade que a escola tem de intervir e de mobilizar a comunidade, pode 
desenvolver sinergias e trabalho concreto para fazer o Caramulo “renascer das cinzas”.  
Paralelamente, a escola lucra porque na sua prática letiva promove o conhecimento utilizando o meio envolvente para 
contextualizar o que ensina. O processo ensino/aprendizagem pode ser potenciado, uma vez que partindo do que nos rodeia 
vamos construir conhecimento que será assim mais consolidado, porque vivido – aprendizagem em contacto. A Escola fortalece 
laços com as forças vivas do território e com as gentes que o habitam e a quem serve. Abre as suas portas e partilha o seu saber e 
catalisa comportamentos e atitudes promotoras de um desenvolvimento sustentável, para que as crianças, que hoje tem como 
alunos, possam ser cidadãos mais informados, conhecedores e defensores das suas terras e dos seus bens. O futuro que 
deixaremos aos nossos vindouros será seguramente melhor.  
 
A Criação de um “Centro Reprodutor - Germinação de Plantas Autóctones” – estufa devidamente apetrechada para este fim, nos 
espaços exteriores da EST, assume um papel central no projeto. Este equipamento vai permitir produzir as plantas que irão ser 
utilizadas nas campanhas de reflorestação. Os alunos participam na recolha das sementes e acompanham o processo de 
germinação e crescimento das plantas até o seu plantio. Será um equipamento útil para desenvolver trabalho prático nas 
disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, na área dos fatores abióticos (luz, temperatura, humidade, solo,...) e na 
influência destes fatores sobre os seres vivos.  
Paralelamente pode constituir-se como estímulo ao empreendedorismo local uma vez que pode ser embrião de uma empresa na 
área comercial de viveiros, destas plantas específicas, uma vez que a oferta é escassa na região. Ao mesmo tempo pode justificar a 
criação de cursos profissionais na área do ambiente, na nossa Escola, alargando o leque da oferta educativa.  
 
O Projeto está pensado de modo a promover a solidariedade, a ajuda às populações e a partilha de saberes entre os vários 
elementos da comunidade – professores, alunos, pessoal não docente, instituições e populações do território. A resolução de um 
problema concreto – encontrar forma para minimizar os efeitos de um acontecimento catastrófico – promoverá aprendizagens 
significativas e estreitará laços entre a escola e a comunidade.  
 
Este projeto reveste-se de capital importância para a EST, escola sede do AETRibeiro, uma vez que poderá, num futuro próximo, 
envolver todos os alunos do agrupamento (cerca de 1527), de todos os níveis de ensino (do pré-escolar ao 12.º ano) e de todas as 
escolas do agrupamento (20 estabelecimentos de ensino), permitindo à EST assumir um papel liderante no processo de 
construção da identidade e união de toda a nova unidade orgânica. 
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1. OBJETIVOS DO CONCURSO: 

- Dar a conhecer e promover o projeto “Renascer das Cinzas” junto da comunidade. 

- Envolver a toda a comunidade educativa na criação do logótipo. 

- Selecionar e divulgar o logótipo escolhido. 

2. PARTICIPANTES  

2.1. Podem concorrer todos os elementos da comunidade educativa (PD, PND, alunos e ex-alunos, 

pais e encarregados de educação). 

2.2. Ao participarem no concurso os concorrentes aceitam todas as normas do presente 

regulamento. 

2.3. A participação pode ser individual ou coletiva (grupos com o máximo de 5 elementos). 

2.4. Os trabalhos podem ser desenvolvidos no âmbito das Áreas Curriculares, nomeadamente nas 

disciplinas de Educação Visual, de Desenho e Oficina de Artes. 

3. REQUISITOS DO TRABALHO - Logotipo 

3.1. O trabalho terá que ser da autoria dos participantes, não podendo ser baseado em textos ou 

imagens obtidas da Internet, livros, revistas, etc. mas ser o resultado de pesquisas junto da 

comunidade local. 

3.2. A imagem do logótipo deve traduzir graficamente o espírito do projeto “Renascer das Cinzas”. 

Sobre o trabalho apresentado deve constar memória descritiva que explicite a sua simbologia.  

3.3. O trabalho deve ser apresentado em suporte A4 e a cores. 

3.4. A originalidade e a qualidade técnica, bem como a apresentação do trabalho, serão tidas em 

conta na classificação final. 

4. ENTREGA DOS TRABALHOS 

4.1. Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 21/03/2014, diretamente à direção do 

agrupamento, ou ao (à) diretor(a) de turma respetivo(a), que os fará chegar à direção do 

agrupamento. 

4.2. Os trabalhos concorrentes apresentar-se-ão sob a identificação de um pseudónimo, registado no 

verso do trabalho, acompanhados de um subscrito fechado, sem outra indicação no exterior que não 

seja o pseudónimo, contendo no seu interior o nome completo, número, ano e turma do(s) 

autor(es), se forem alunos, e a morada completa, ou email, ou telefone, se não for aluno. 

4.3. Os subscritos com identificação dos autores só serão abertos pelo Júri, depois de tomada a 

deliberação quanto à atribuição do prémio. 
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5. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1. Todos os trabalhos apresentados a concurso, depois de avaliados e classificados, serão dados a 

conhecer a toda a comunidade escolar, numa exposição itinerante pelas 3 escolas com 3.º CEB. 

5.1. Todos os trabalhos apresentados a concurso serão propriedade do Agrupamento de Escolas de 

Tondela Tomaz Ribeiro, ficando à guarda da biblioteca da Escola Secundária de Tondela. 

6. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1. Júri 

6.1.1. O Júri será constituído pelo Diretor do AETR, um representante da Câmara Municipal de 

Tondela, elementos da equipa de coordenação do projeto Renascer das Cinzas, dois elementos 

do departamento de Expressões e um representante da Associação de Pais da Escola Secundária 

de Tondela. 

6.1.2. Os trabalhos serão analisados em função da originalidade/criatividade, adequação ao tema 

e qualidade do produto final. 

6.1.3. O resultado será comunicado formalmente aos três primeiros classificados e divulgado na 

página do agrupamento. 

7. PRÉMIOS 

7.1. O primeiro classificado terá o seu trabalho divulgado na página do agrupamento de escolas, 

jornal do agrupamento e jornais semanais do concelho de Tondela. 

7.2. O logótipo vencedor será utilizado em toda a documentação referente ao projeto 

(correspondência, cartazes, folhetos, …). 

7.3. Os primeiro, segundo e terceiro classificados poderão participar preferencial e gratuitamente 

em todas as atividades do projeto “Renascer das Cinzas”. O primeiro classificado terá direito a 50 

das primeiras plantas autóctones germinadas na escola; o segundo e o terceiro terão direito a 20 

plantas. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A resolução de situações omissas no presente regulamento é da responsabilidade do Júri do 

concurso. 

8.2. Das deliberações do Júri não haverá recurso. 

 

Tondela, 13 de fevereiro de 2014 

            O diretor do A. E. de Tondela Tomaz Ribeiro              O coord. do projeto “Renascer das Cinzas” 

 
___________________________ 

 
__________________________ 

                   (Júlio de Melo Cabral Valente)                                          (Luís Filipe Rodrigues da Costa) 


