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REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 

ENQUADRAMENTO  

O concurso de fotografia é dinamizado pela Biblioteca da Escola Básica 2, 3 Paula Vicente e a 

disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação. Este será aberto à participação de todos 

os alunos desta escola do ano letivo de 2020/2021.  

 

TEMA 

Tendo em conta as problemáticas relacionadas com o Ambiente e as Alterações Climáticas, o tema 

deste concurso é “O que posso fazer no quotidiano para minimizar o impacto das 

alterações climáticas?” 

 

OBJETIVOS 

- Desenvolver a criatividade e o espírito crítico; 

- Desenvolver a capacidade de observação do meio;  

- Contribuir para a consciencialização ambiental dos jovens; 

- Promover ações práticas para minimizar o impacto das alterações climáticas. 

 

CONCORRENTES  

- A participação no concurso é gratuita e é dirigida a alunos da Escola Básica 2, 3 Paula Vicente.  

- Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo a 

respetiva autoria. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO 

- Cada concorrente pode apresentar até três fotografias originais, a cores ou a preto e branco. 

- Não serão admitidas a concurso fotografias tiradas dentro das salas de aula. 

- Só serão admitidas a concurso fotografias em que não seja identificável o rosto das pessoas 

fotografadas, sob pena de desclassificação. 

- Não serão admitidos trabalhos cujos conteúdos sejam considerados ofensivos ou desenquadrados 

dos princípios da boa conduta em sociedade. 

- Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades:  

 A cores ou a preto e branco; 

 As fotografias deverão ser entregues em formato digital, em formato JPG ou PNG. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS FOTOS  

Cada fotografia tem que ser original e do autor mencionado e deverá ser submetida com os 

seguintes elementos obrigatórios, bem expressos no corpo do email que envia a foto e por esta 

ordem: 

 Identificação do autor, com a turma e ano; 

 Título e texto que ilustre a imagem que o fotógrafo quis captar;  

 Local e data da captura da imagem. 

 

ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS 

O prazo de entrega das fotografias decorrerá até 14 de maio de 2021, inclusive, para o endereço de 

e-mail: concursopaulavicente@gmail.com 

 

PRÉMIOS  

- Serão atribuídos prémios às três melhores participações; 

- Os concorrentes premiados serão contactados pelas professoras responsáveis deste concurso e os 

resultados serão divulgados na Escola; 

- Os prémios serão atribuídos no final do ano letivo; 

- Todos os concorrentes receberão um certificado de participação. 

 

JURI 

- O Júri será constituído por: 

 Um docente da Coordenação da Escola (Prof. Ana Paz); 

 Um docente da biblioteca (Prof. Ana Jorge); 

 Um docente de TIC da escola (Prof. Ana Bau); 

 Um docente de Artes (Prof. Luzia Ramos). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- O Júri terá como base para a classificação das fotografias os seguintes critérios:  

 Criatividade/Originalidade;  

 Enquadramento; 

 Capacidade de escolha adequada dos conteúdos (texto e imagem). 
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- O Júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade das fotografias o 

justificar. 

- As decisões do júri não admitem reclamações. 

 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

- A escola reserva-se o direito de publicar os trabalhos premiados, identificando os autores. 

- Será realizada uma exposição onde serão expostos os trabalhos apresentados. 

- As fotografias premiadas passarão a ser propriedade da Escola. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

- A participação no concurso implica a plena aceitação deste regulamento. 

- Tudo o que vier a revelar-se omisso neste regulamento, será resolvido e decidido pela 

organização.  

 

 

EB 2,3 Paula Vicente, 14/02/2021 

Docente da Coordenação da Escola (Prof. Ana Paz)  

Docente da biblioteca (Prof. Ana Jorge)  

Docente de TIC da escola (Prof. Ana Bau)  

Docente de Artes (Prof. Luzia Ramos)  

 

 

 

 


