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REGULAMENTO INTERNO 
 

Concurso de logotipo e slogan comemorativos (pertencente as atividades 
comemorativas dos 100 anos de presença das Irmãs Passionistas no 

Brasil a serem realizadas em 07 de novembro de 2019) 
 

“Celebrando os 100 anos com gratidão, o presente com paixão e o 
futuro com esperança” 

 
1. O lançamento do concurso acontecerá dia 07/11/2016, em duas etapas de 
seleção, onde os educandos poderão participar sem custo algum. A primeira etapa 
será interna do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, sendo que somente o 1º 
colocado de cada categoria (slogan e logotipo) passará para a segunda etapa, de 
caráter nacional, concorrendo com os outros colégios da Rede Passionista de 
Educação, vide edital 001/2016 (disponível no site da Rede Passionista: 
www.passionista.com.br) 
 
2. A inscrição de cada educando será efetivada mediante entrega das criações de 
logotipo e/ou slogan, descritos no item 3, juntamente com a autorização de 
participação (disponível em nosso site: saopaulodacruz.passionista.com.br), 
impressa e assinada, no período de 07/11/2016 a 23/02/2017.  
 
3. Todos os educandos do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, do Maternal ao 
Ensino Médio poderão participar. Os educandos que optarem por participar do 
concurso terão de realizar individualmente, um *logotipo e/ou um *slogan que 
representem de forma criativa e inédita o tema: “Celebrando os 100 anos com 
gratidão, o presente com paixão e o futuro com esperança” sobre os 100 anos da 
presença das Irmãs Passionistas no Brasil. Ressaltando que a ajuda das famílias 
dos educandos será permitida.  

 

4. Os trabalhos serão realizados na residência de cada educando participante, 

podendo seguir os seguintes formatos: 

Para os logotipos: 

- Folha sulfite, sem rasuras, A4, na orientação paisagem (horizontal), colorido. 

- Digital, tamanho A4, na orientação paisagem (horizontal), colorido, podendo ser 

nos formatos: .ai, .eps, .jpeg, .png   

Para os slogans: 

- Impresso, em folha A4, Arial 14.  

- Digitado, em pdf, Word. 

Tendo como prazo final de entrega dia 23/02/2017, sem extensão de prazo.  
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5. Os trabalhos realizados em sulfite, juntamente com as autorizações impressas e 

assinadas, deverão ser entregues para o educador Titular ou Interlocutor, em aula, 

que encaminhará para o departamento de Marketing. Caso seja digital, deve ser 

encaminhado para o e-mail: concurso.saopaulodacruz@passionista.com.br, com 

nome e série, além de anexar a autorização assinada (escaneada). 

 

6. Criações devidamente não autorizadas pelos responsáveis, NÃO PODERÃO 

CONCORRER, bem como se houver *plágio. 

 
7. Após o prazo final de entrega, conforme item 4, realizada pela comissão julgadora 
e Departamento de Marketing, acontecerão as seguintes etapas de seleção, de 
acordo com o preenchimento dos critérios estabelecidos no edital 001/2016 
(disponível no site da Rede Passionista: www.passionista.com.br) 
 7.1   Escolha de logotipos e slogans por sala.  
 7.2   Escolha de 3 logotipos e 3 slogans por segmento (1º, 2º e 3º lugar, com 
as premiações do item 9). 
 7.3 Votação em nosso site (saopaulodacruz.passionista.com.br) e Facebook 
(www.facebook.com/passiospdacruz/), dos 12 trabalhos selecionados (sendo 3 
logotipos e 3 slogans da Educação Infantil, 3 logotipos e 3 slogans do Ensino 
Fundamental I, 3 logotipos e 3 slogans do Ensino Fundamental II e 3 logotipos e 3 
slogans do Ensino Médio). Onde serão contabilizados para parte da seleção final do 
item 7.4  maior número de votos (site) e maior número de CURTIDAS na 
POSTAGEM DO CONCURSO, FEITA PELA PÁGINA DO COLÉGIO (Facebook).   
 7.4  Escolha da comissão julgadora e Departamento de Marketing, do 1º 
primeiro lugar, para cada categoria (slogan e logotipo), com as premiações do item 
10) sendo que este passará para a seleção de nível nacional, com os outros 
colégios da Rede Passionista de Educação. 
 
Ressaltando que para as seleções serão avaliadas duas categorias diferentes: 
logotipo e slogan, ou seja, um vencedor para cada uma, não necessariamente o 
ganhador de uma categoria será o vencedor da outra. 

 

8. Os resultados finais do concurso interno do Colégio Passionista São Paulo da 

Cruz serão divulgados em nosso site (saopaulodacruz.passionista.com.br) e 

Facebook (www.facebook.com/passiospdacruz/), dia 17/03/2017, dando início 

então ao processo do concurso entre os colégios da Rede Passionista de Educação, 

dia 20/03/2017. 

 

 9. Premiação interna do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, para cada 

categoria, de cada segmento:  

9.1 O ganhador do 3º lugar terá como premiação: Menção Honrosa + Livro + 

Medalha. 

mailto:concurso.saopaulodacruz@passionista.com.br
http://www.facebook.com/passiospdacruz/
http://www.facebook.com/passiospdacruz/


3 
 

9.2 O ganhador do 2º lugar terá como premiação: Menção Honrosa + Pen 

Drive + Medalha. 

         9.3 O ganhador do 1º lugar terá como premiação: Menção Honrosa + Vale 

cinema com acompanhante e combo pipoca/refrigerante + Medalha  

 

10. O ganhador final, de cada categoria (item 7.4), dentre os 12 trabalhos dos 

segmentos, terá como premiação: Troféu, Medalha e  Uma mensalidade de 2017 

em conformidade ao segmento do vencedor.  

 
11. O vencedor do melhor slogan e do melhor logotipo selecionados após a etapa 
descrita no item 7, concorrerá a uma premiação de R$ 2.000,00, para cada 
categoria (slogan e logotipo), em concurso de nível nacional, com os outros 
colégios da Rede Passionista de Educação, vide edital 001/2016 (disponível no site 
da Rede Passionista: www.passionista.com.br) 

Atenciosamente,  

Direção e Comissão julgadora  

 

VOCABULÁRIO: 

 
 Logotipo é a representação gráfica do nome de uma empresa ou marca, 

que determina a sua identidade visual e tem como objetivo facilitar o seu 

reconhecimento. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 Slogan é uma palavra ou frase curta e de fácil memorização, usada com 

frequência em propaganda comercial, política, religiosa, etc. Para criar 

um slogan, os criativos normalmente recorrem a frases curtas e simples, nas 

quais estão presentes as características essenciais da empresa ou produto, 

com o objetivo de permanecerem na memória do consumidor. A criatividade é 

essencial na criação de slogans.  

Exemplo: “Educando para a vida e para a felicidade” 

 

  Plágio significa copiar ou assinar uma obra com partes ou totalmente 

reproduzida de outra pessoa, dizendo que é sua própria. O plágio pode ser 

de qualquer natureza, como em livros, música, obras, fotografias, trabalhos, e 

etc. O plágio ocorre quando um indivíduo copia o trabalho de alguém e não 

coloca os créditos para o autor original. 


