
 

                 CONCURSO - CRIAR O LOGOTIPO DO PROJETO 
 

 Vamos criar o Logotipo do projeto usando as iniciais RbD, o nome (Richness by Diversity). 
 O grafismo deve tentar expressar uma atitude positiva em abono da inclusão e integração social, da amizade, da 

fraternidade, da hospitalidade, da solidariedade, etc. 
 Iremos usar as cores dos países envolvidos: verde, vermelho, amarelo, azul, preto e branco. 

 
 

 Cada aluno pode concorrer com 2 desenhos que entregará aos professores ou enviará para o email do projeto, 

rbd.erasmusmais.pt@gmail.com, até às 13:15h de 5 de dezembro de 2017. 
 Os logotipos  podem ser desenhados e pintados à mão e depois digitalizados ou criados com a utilização de 

tecnologias digitais no computador. 
 A execução dos grafismos pode ser executada tanto em contexto de aula com os professores que aderirem à 

iniciativa (EV, ET, TIC ou outras), em DPS com os diretores de turma, no centro de recursos ou noutra situação que o 
aluno entenda como em casa. As famílias podem participar nesta atividade. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROJETO  
Eu, EE do aluno declaro que autorizo o meu educando a ficar na escola à 2ª feira ou 4ª feira  entre as 14:15 e as 16:45 

Nnome do aluno:  Nnúmero:  Aano/Turma:  

Aassinatura do Enc. Educ.:  Ddata: _____/_____/________ 
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ILUSTRAR OS SLOGANS DO PROJETO 
 PODES PARTICIPAR CRIANDO E APRESENTANDO ATÉ 5 CARTAZES 
 UM POR CADA UM DOS 5 SLOGANS JÁ SELECIONADOS 

 

"Anda connosco lutar, vamos fazer a discriminação acabar!" 

"Seja amigo e sorria, ponha de lado a cor, a religião e a etnia!" 

"A diferença não está na cor, está no interior!" 

"Discriminação não, integração é a solução!" 

"Raças têm os animais, nós somos todos iguais!" 
 

Os cartazes devem ter o formato A2 e para os produzires podes usar desenho, pintura, 
colagem, técnicas mistas, manipulação de imagens em computador, fotografia, etc. 

 Cada aluno pode participar com até 5 cartazes que entregará aos professores ou enviará para o email do projeto, 

rbd.erasmusmais.pt@gmail.com, até às 13:15h de 12 de dezembro de 2017. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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