
Regulamento do concurso de bandeira “ETPS” 

 

Concurso:  

A ETPS existe precisamente há 25 anos e, até à data, nunca possui-o uma bandeira que a 

representasse. A criação de uma bandeira é essencial como um símbolo representativo em 

eventos comemorativos. O envolvimento da comunidade escolar é muito importante no 

processo da criação desta bandeira para a integração da mesma no ambiente deste 

estabelecimento. 

Artigo 1º 

Objetivos:  

 Criar um símbolo que represente a escola; 

 Proporcionar o envolvimento de toda a comunidade escolar; 

 Divulgar a escola; 

 Conjugar o simbolismo dos alunos com o símbolo da escola; 

 Eleger a melhor bandeira para a representação da escola; 

 Selecionar por meio de votação. 

 

Artigo 2º 

Coordenação:  

O concurso será coordenado pela aluna Marlene Santos Tomaz, da turma do 12ºB do Curso 

Profissional de Técnico de Secretariado. 

 

Artigo 3º 

Participação:  

A participação carece de inscrição até dia 29 de março e será apenas para a comunidade 

escolar. 

 

Artigo 4º 

Critérios de elaboração da bandeira:  

 A bandeira deve conter no máximo 3 cores: as cores verde e branca são obrigatórias; 

 O projeto deve ser apresentado em Formato A3, com espaços laterais (bordas) de 

1cm; 

 Deve conter os símbolos representativos da escola (logotipo disponível no site da ETPS 

- https://www.etps.pt/ ). 

 

Artigo 5º 

Entrega:  

O projeto da bandeira tem o prazo de entrega até dia 29 de março de 2019.  

 

Artigo 6º 

Exposição:  

As criações dos participantes estarão expostas no espaço da entrada da Escola Tecnológica e 

Profissional de Sertã. 

A exposição estará patente de 1 de abril a 4 de abril de 2019, terminando às 12:00h. 

 

https://www.etps.pt/


Artigo 7º 

Votação:  

A votação será realizada na secretaria da ETPS e durante o mesmo período de tempo. 

 Estarão disponíveis boletins de votos, conjuntamente com uma caixa de votos; 

 A cotação dos votos será realizada pela coordenação no dia 5 de abril, com a presença 

de um membro da equipa do Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 8º 

Prémios:  

O Autor da melhor criação votada pela comunidade escolar será divulgado no dia 27 de abril. 

 

Artigo 9º 

Apresentação da bandeira:  

A bandeira será hasteada no dia 27 de abril, dia da comemoração do 25º ano da Escola.  


